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Моєму батькові





Над іншими містами він панує 
У гордості і величі своїй. 

Поглянь -  ось цар Землі перед тобою -  
Прекрасний Самарканду володар наших мрій.

Едгар Алан По ( 1809-1849)1





В глибинах Атлантичного океану знаходиться одна 
книга. Саме її історію я розповім.

Можливо, вам відома розв’язка цієї історії, адже 
тогочасні газети повідомляли про неї, а пізніше її наводи
ли деякі книги: коли у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року, у від
критому морі неподалік Ньюфаундленда потонув «Тита- 
нік», найціннішою жертвою стала книга, єдиний екземп
ляр «Рубаят»^ Омара Хайяма, перського мудреця, поета, 
астронома.

Про загибель цього корабля я не говоритиму багато. 
Інші, не я, обрахували в доларах вартість нещастя; інші, не 
я, належним чином провели перепис мерців та виділили 
необхідну кількість високих слів. А шість років потому, 
тільки мене все ще невідступно переслідує це створіння з 
плоті та чорнила, для якого, на мить лише, я став недо- 
стойним хранителем. Хіба не я, Бенжамен О. Лесаж, вирвав 
його з рідної йому Азії? Чи не в моєму багажі воно потра
пило на борт «Титаніка»? А що перервало його тисячоліт
ню історію, як не зарозумілість моєї доби?

З того часу, що не день то більше, світ заливала кров 
і вкривав морок, та й мені життя вже не посміхалося. Я 
відчув потребу віддалитися від людей, щоб не слухати ні
чого, крім голосу спогадів і викохувати наївну надію, 
невідступне видіння: завтра цю книгу знайдуть. Захищена 
своєю скринькою із золота, вона вирине, неушкоджена 
морським неспокоєм, і доля її буде збагачена новою епопе
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єю. Пальці зможуть злегка торкнутися її, відкрити, зану
ритися в неї; приворожені очі прослідкують від поля до 
поля хроніку її пригод, перед ними постане поет, його 
перші вірші, перші сп’яніння, перші жахи. 1 секта асасинів. 
Потому зупиняться вони, ще недовірливі, перед зображен
ням кольору піску та смарагду.

Воно не має ні дати, ні підпису -  нічого крім цих 
слів, палких та тверезих водночас: Самарканд -  це найпре- 
красніша сторона, якою Земля будь-коли поверталася до 
сонця.
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Книга перша 

Поети та коханці

Хто Закону Твого не порушив, скажи?
Чи життя без гріха є можливиму скажи? 
Якщо зло моє іншим караєш Ти злому 
Де різниця між мною й ТобоЮу скажи?

Омар Хайям*





І

Часом у Самарканді, наприкінці нескінченно довгої 
та похмурої днини, дозвільні городяни тиняються у 
глухому куті між двома тавернами, біля торгу на перець, 
але не для того щоб скуштувати мускатного вина Согдіяни, 
а щоб чатувати на тих, хто відвідує таверну, чи накинутися 
на якогось із підхмелених п’яничок. Тоді бідолаху волЬ- 
чать по пилюці, обливають лайкою, передрікають муки у 
пеклі, полум’я якого до скінчення віків буде нагадувати 
йому багрянець спокусливого вина.

Саме з такого випадку народиться рукопис «Рубаят», 
влітку 1072.

Омар Хайям має тоді двадцять чотири роки. В 
Самарканді він іще недавно. Чи навмисно направляється 
він до таверни в цей вечір, чи скеровує його прогулянку 
випадок? Така свіжа радість міряти кроком незнайоме 
місто, широко розкривши очі для тисячі мазків, які утво
рюють картину надвечір’я: вулиця Ревеневого поля, 
якийсь босоногий хлопчина дременув по широких каме
нях бруківки, притискаючи до грудей щойно вкрадене з 
якоїсь розкладки яблуко; базар сукнарів, в середині над
будови крамнички ще розігрується партія в нарди, світло 
каганця, кості кинуто, хтось вилаявся, чути придушений 
сміх; ряд мотузників, перед фонтаном спиняється погонич
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мулів, прохолодна вода стікає у його долоні, він схи
ляється, витягує губи, ніби для того, щоб поцілувати в лоб 
заснулу дитину; втамувавши спрагу, мокрими долонями 
він проводить по своєму обличчі, мурмотить слова подя
ки, піднімає вичищений кавун, наповнює його водою і 
підносить своїй тварині, щоб і та, в свою чергу, могла 
напитися.

Площа торгівців пахощами, вагітна жінка переймає 
Хайяма. Її покривало підібране, їй ледве виповнилося п'ят
надцять. Без слова, без посмішки на невинних устах, вона 
вихоплює з його рук пучку печени^с горіхів мигдалю, які 
він щойно купив. Омар, чия прогулянка триває, тим не 
дивується, адже у Самарканді існує давнє повір'я: коли 
майбутня мати зустрічає на вулиці незнайомця, якого 
вподобає, вона має насмілитися розділити з ним його їжу, 
тоді дитина буде такою ж вродливою як він, матиме таку ж 
струнку поставу, такі самі шляхетні та правильні риси 
обличчя.

Омар стишує гордовиту ходу, тримаючи у руці 
решту мигдалю, і дивиться як віддаляється незнайомка. 
Аж раптом до нього долинає голосіння і спонукає його 
поквапитись. Незабаром він опиняється серед розбурха
ного натовпу. Старий чоловік із видовженими кощавими 
членами вже лежить на землі з непокритою головою, крізь 
його біле розкуйовджене волосся проглядає засмаглий 
череп; його крики жаху, крики шалу вже перетворилися на 
суцільне протяжне ридання. Його очі з благанням повер
таються до прйбулого.

Навколо нещасного юрмляться зо двадцять осіб, їхні 
бороди загрозливо майорять, караючі кийки здійняті дого
ри, а на відстані -  коло радісних глядачів. Один з них, по
мітивши вираз обурення на обличчі Хайяма, кидає йому 
заспокійливим тоном: «Та це нічого, це ж тільки Ябер
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Довготелесий!» Омар підскакує, спазм сорому стискає 
йому горло, він мурмоче: «Ябер, товариш Абу-Алі!»

Абу-Алі -  чи не найпоширеніше ім’я. Але коли 
писемна людина в Бухарі, Кордові, Балсі чи в Багдаді^ про
мовляє його так, тоном звичної шанобливості, не може 
виникнути жодної плутанини стосовно людини, про яку 
мова: йдеться про Абу-Алі Ібн-Сіну^, який уславився на 
Заході під іменем Авіценна. Омар не був знайомий із ним, 
адже народився через одинадцять років після смерті 
вченого, але він шанує його як незаперечного вчителя для 
свого покоління, як вмістилище всіх знань, пророка 
Розуму.

Хайям знов шепоче: «Ябер, улюблений учень Абу- 
Алі!» Він його бачить вперше, і ще нічого не знає про його 
злиденну та повчальну долю. Авіценна вбачав у ньому 
продовжувача, як свого медичного вчення, так і своєї мета
фізики, він захоплювався силою його аргументації і 
дорікав йому лише за те, що той проголошував свої ідеї 
занадто голосно й занадто різко. Цей недолік вартував Ябе- 
рові численних ув’язнень та трьох публічних побиттів 
батогом, останнє з яких відбулося на Великій Площі Са
марканду: сто п’ятдесят ударів батогом з бичачих сухожил
ків, і це -  у присутності рідних. Він так ніколи й не 
оговтався від цього приниження. В який момент перейшов 
він від завзятого зухвальства до божевілля? Напевно, вже 
після смерті дружини. Відтоді городяни нерідко бачили, як 
він, похитуючись, блукає, вбраний у рам’я, й вигукує якісь 
нечестиві нісенітниці. Його невідступно переслідували 
реготливі зграї хлопчаків, що били його руками та жбур
ляли в нього гостре каміння, яке ранило його до сліз.

Все ще спостерігаючи цю сцену, Омар не зміг уник
нути думки: «Якщо я не берегтимуся, то одного дня стану 
такою самою жалюгідною людиною». І не пияцтва він так
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боїться, він знає, що не піддасться цьому, він і вино нав
чилися поважати одне одного, і жоден з них ніколи не кине 
іншого на землю. Те, чого він жахається найбільше за все -  
це натовп: саме натовп здатен зруйнувати в ньому стіну 
поважності. Дивлячись на цю повалену в пилюку людину, 
він відчуває загрозу для себе. Вражений цим, він волів би 
відвернутися, віддалитися. Але він знає, що не залишить 
на поталу натовпу товариша Авіценни. Він з гідністю ро
бить три повільних кроки, набирає найбільш відстороне
ного вигляду щоб сказати, твердо, підсиливши слова 
ефектним жестом:

-  Відпустіть цього нещасного!
Ватажок зграї переслідувачів, який в цей момент 

схилився над Ябером, розгинається, підходить і важко 
встає перед незваним чужинцем. Глибокий шрам пере
тинає його обличчя від правого вуха до підборіддя, і саме 
цією стороною, стороною посіченою, він повертається до 
свого співрозмовника промовляючи як вирок:

-  Цей чоловік -  пияк, безбожник, філассуфі
Він процідив останнє слово як прокляття.
-  Ми не хочемо ніяких філассуфів у Самарканді!
Шепіт схвалення у юрбі. Для цих людей слово «філо

соф» означає будь-кого, хто надто цікавиться світськими 
науками греків, а більш загально -  й усім, що не є релігією 
чи літературою. Попри свій молодий вік Омар Хайям вже 
є видатним філассуфом: набагато вагоміша здобич аніж 
цей нещасний'Ябер.

Безперечно, шрамований не впізнав його, оскільки 
відвертається, знову нахиляється над старим, який мовчав 
весь цей час, хапає його за волосся, трусить його головою 
три чи чотири рази, з таким виглядом ніби хоче розтро
щити її об найближчу стінку, потім раптом ослаблює хват
ку. Хоча й брутальний, цей рух залишається стриманим,
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ніби чоловік, показуючи свою рішучість, все ще не зва
жується дійти до вбивства. Хайям вибрав цю мить щоб 
знову втрутитися.

-  Та лиши ж цього старого, це вдівець, хворий, при
чинний, чи ж ти не бачиш, що він ледве спроможний 
ворушити губами?

Ватажок одним стрибком підводиться, прямує до 
Хайяма, вказує на нього рукою, замалим не зануривши в 
його бороду пальця:

-  Ти! Здається, таки добре його знаєш, хто ж ти є 
врешті-решт? Ти не з Самарканду! Ніхто й ніколи не бачив 
тебе в цьому місті!

Омар відхиляє руку свого співрозмовника, зверхньо, 
але без різкості, щоб втримати його на шанобливій від
стані і не подавати йому приводу до бійки. Чоловік 
відступає на крок, але наполягає:

-  Як звешся, чужинцю?
Хайям вагається. Чи виказати себе? Він намагається 

знайти якусь відмовку, піднімає очі до неба, де легка хмар
ка щойно прикрила серп молодого місяця. Тиша. Зітхання. 
Забутися в спогляданні, назвати по одній усі зірки, бути 
далеко, у захистку від натовпу!

І ось юрба вже бере його в коло, кілька рук тор
каються його... І він зважується:

-  Я Омар, син Ібрагіма з Нішапура. А ти, хто ти?
Запитання тільки формальне, чоловік не має ні най

меншого наміру представлятися. Він у своєму місті, це він 
має допитувати. Омар дізнається його прізвисько пізніше. 
Це -  Шрамований Студент. З палицею в руці і цитатою з 
Корану на устах, завтра він змусить Самарканд здригнути
ся. Але сьогодні вплив цього чоловіка не розповсюджуєть
ся за межі кола молодиків, які зараз щільно оточують його, 
уважні до найменшого його слова, до найменшого знаку.
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Раптом очі ватажка заблищали. Він повертається до 
своїх поплічників, потім, тріумфуючи, вигукує у натовп:

-  В ім’я Бога, як я міг не впізнати Омара, сина Ібра- 
гіма Хайяма з Нішапура4? Омар, зірка Хорасану^, геній 
Персії та двох Іраків, князь серед філософів!

Він зображує глибокий поштивий уклін, крутить па
льцями у повітрі по обидва боки свого тюрбана, викли
каючи тим неминучий регіт роззяв.

-  Як міг я не впізнати того хто склав цього рубаїу 
сповненого такої набожності та благочестя:

Боже, Ти глек із вином мій розбив,
На шляху до блаженства мені завадив,
Прости, може Сам Ти був п’яним тоді,
Як на землю рожеве вино ти пролив?

Хайям слухає, обурений, схвильований. Така прово
кація є закликом до вбивства, тут-таки, не рушаючи з 
місця. Не втрачаючи й секунди він кидає відповідь гучним 
та ясним голосом, так, щоб жодна людина у натовпі не 
дозволила увести себе в оману:

-  Цей чотиривірш, я чую з твоїх вуст вперше, 
незнайомцю. Але ось рубаї, що насправді склав я сам:

Ніц не знають, і знати вони не бажають.
Бачиш -  іншим у владі вони відмовляють.
Шлях незгинним, Хайяме, залиш, не зважай,
Як невірним тебе вони називають.

Омар, безперечно, зробив помилку коли супроводив 
своє «бачиш» презирливим жестом у бік своїх супротив
ників. Численні руки простягаються до нього, шарпають 
його вбрання, яке починає рватися. Він похитнувся. Його
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спина відчуває удар чийогось коліна, потім -  площину 
плити. Придушений зграєю, він навіть не принизився до 
захисту, він безборонно дозволяє пошматувати свій одяг і 
розірвати на клапті своє тіло, він піддається м’якому 
занімінню забитої жертви, він нічого не відчуває, нічого не 
чує, він закрився в собі -  мури до небес та замкнені ворота.

І він вже сприймає як незваних й не очікуваних тих 
десятьох озброєних чоловіків, які втрутилися і припинили 
жертвоприношення. Вони мають на своїх фетрових 
капелюхах блідо-зелений значок ахдатів, міської сторожі 
Самарканду. Помітивши їх, нападники одразу відступили 
від Хайяма; але щоб виправдати свою поведінку вони 
взялися голосити, закликаючи натовп у свідки:

-Алхімік! Він алхімік!
Адже в очах влади бути філософом не є злочином, а 

практикування алхімії карається на смерть.
-  Алхімік! Цей чужинець -  алхімік!
Але начальник патруля не схильний вислуховувати 

аргументацію сторін.
-  Якщо цей чоловік дійсно алхімік, вирішує він, то 

його слід відпровадити до великого судді Абу Тахера.
Поки Ябер Довготелесий, забутий усіма, повзе до 

найближчої таверни і намагається там зникнути, даючи 
собі слово більше ніколи не шукати пригод поза нею, 
Омарові вдається піднятися без будь-чиєї допомоги. Він 
іде прямо, оточений мовчанням; зверхній вираз на лиці 
захищає його, неначе покров доброчесності, і вже не 
помітне розірване на шмаття вбрання та закривавлене 
обличчя. Сторожа, споряджена смолоскипами, звільняє 
перед ним дорогу. За ним ідуть його нападники, потім 
почет із вуличних роззяв.

Омар їх не бачить і не чує. Для нього вулиці 
пустельні, земля лишається без звуків, небо без хмар, а
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Самарканд продовжує бути тим місцем мрій, яке він 
відкрив для себе кілька днів тому.

Він прибув сюди після трьох тижнів дороги і, навіть 
не перепочивши, вирішив скеровувати кожен свій крок, 
виконуючи поради мандрівників минулих часів. Підні
міться, запрошують вони, на терасу давньої цитаделі 
Кухандиз, нехай око ваше охопить якнайбільше, але ви не 
знайдете нічого крім води та зелені, заквітчані квадратні 
майданчики з кипарисами, підрізаними наймайстерніши- 
ми садівниками у формі биків, слонів, навантажених 
верблюдів, пантер, які стоять одна проти одної і, здається, 
вже готові до стрибка. Дійсно, посеред захисних укріплень, 
які оточують місто, від Монастирських воріт, що на заході, 
і аж до Китайських воріт, Омар спершу побачив тільки 
щільно нагромаджені сади та жваві джерела. Але потім, то 
там, то тут, його погляду почали відкриватися і цегляний 
мінарет, що рветься у високість, і відточений тінями 
купол, а десь проглянула біла стіна альтанки. А на березі 
ставка, схованого серед плакучих верб, -  оголена купаль
ниця, чиє волосся в’ється на пекучому, вітрі.

Чи не це видіння раю так хотів викликати невідомий 
художник, який, набагато пізніше, взявся ілюструвати 
рукопис «Рубаят»? Чи не це видіння ще зберігає перед 
поглядом Омар, коли його ведуть до кварталу Асфізар, де 
мешкає Абу Тахер, головний каді^, суддя над суддями 
Самарканду? Подумки він не припиняє повторювати: «Я 
не буду ненавидіти це місто. Навіть, якщо моя купальниця 
-  це лише міраж. Навіть, якщо реальність має обличчя 
шрамованого. Навіть, якщо ця прохолодна ніч стане для 
мене останньою».
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Просторий диван* судді. Світло віддалених підсвіч
ників падає на лице Хайяма, надаючи шкірі відтінку 
слонової кістки. Щойно він увійшов, двоє вже немолодих 
охоронців міцно схопили його за плечі, ніби мали справу з 
небезпечним одержимим. І в такому положенні він змуше
ний чекати біля дверей.

Каді, що сидить в іншому кінці зали, його не помі
тив, він саме закінчує залагоджувати якусь справу, гово
рить з позивачами, умовляє одного, ганить іншого. Схоже 
йдеться про давні чвари між сусідами, знову згадані 
образи, нікчемне крутійство та хитрощі. Абу Тахер закін
чує тим, що шумно виявляє свою втомленість, він наказує 
двом головам родин обійнятися, тут же, при ньому, так, 
ніби перед тим їх ніщо не роз’єднувало. Один із них 
робить крок назустріч, інший, вузьколобий велет, опи
рається. Тоді, каді з усього розмаху дає йому ляпаса, 
змусивши затремтіти всіх присутніх. Велетень якусь мить 
роздивляється цього товстенького чоловічка, що аж 
затіпався від люті і мусів встати навшпиньки, щоб до 
нього дотягтися, потім він схиляє голову, погладжує щоку 
і скоряється.

Випровадивши увесь цей люд, Абу Тахер знаком 
наказує сторожі наблизитися. Вони скоромовкою звітують 
про те, що сталося, відповідають на декілька запитань, 
намагаються пояснити, як вони допустили утворення на 
вулицях такого скупчення людей. Потому -  черга шрамо- 
ваного виправдовуватися. Він нахиляється до каді, який, 
здається, знає його вже багато років, і розпочинає жвавий 
монолог. Абу Тахер його уважно слухає, не виявляючи 
жодним чином свого ставлення. Потім, поміркувавши 
декілька хвилин, він говорить:
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-  Накажіть юрбі розійтися. Хай кожен повертається 
додому якнайкоротшою дорогою і -  звертаючись до на
падників -  ви всі також розходьтеся по домівках! До завтра 
ніякого рішення не буде. Звинувачуваний залишиться на 
цю ніч тут, за ним наглядатимуть мої охоронці, але ніхто 
інший його не стерегтиме.

Чоловік зі шрамом здивований тим, що йому так 
швидко запропонували зникнути. На його лиці майнуло 
незадоволення, але він одразу ж отямився і стримався. 
Лишаючись обачним’, він підбирає поли свого вбрання і 
відходить, шанобливо вклонившись^

Опинившись наодинці з Омаром, у присутності ли
ше своїх довірених осіб, Абу Тахер промовляє такі 
загадкові слова вітання:

-  Це честь приймати в цьому місці видатного Омара 
Хайяма з Нішапура.

Ні іронії, ні теплоти у словах каді. Жодної видимої 
емоції. Нейтральний тон, рівний голос, тюрбан у формі 
тюльпана, настовбурчені брови, сива борода, нескінчен
ний допитливий погляд.

Прийом тим більше неоднозначний, що Омар про
вів тут вже годину, він був змушений стояти, весь у дранті, 
відданий на поталу поглядам, посмішкам та перешіп
туванням.

Після кількох майстерно витриманих секунд Абу 
Тахер додає:

-  Омаре, у Самарканді твоє ім’я відоме. Незважаючи 
на твій юний ві)к, твоя вченість вже увійшла до прислів’їв, 
твої сміливі вчинки переповідають у школах. Хіба ж не 
правда те, що в Ісфахані^ ти сім разів прочитав величез
ний труд Ібн-Сіни, і що, повернувшись до Нішапуру, ти 
переказав його з пам’яті слово в слово?

Хайямові лестить, що про його дійсне досягнення
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знають у Трансоксианії^, але від того його тривога не роз
віялася. Згадка про Авіценну в устах каді шафіїтського 
напрямку^ не може заспокоїти; крім того, його все ще не 
запросили сідати. Абу Тахер продовжує:

- 1 не лише слава про твої подвиги передається з вуст 
в уста, тобі приписують вельми цікаві чотиривірші.

Його мова зважена, він не звинувачує, але й жодною 
мірою не визнає невинність, він запитує, але тільки не 
прямо. Омар вирішує, що вже час розірвати мовчанку:

-  Рубаї, що його прочитав шрамований, не належить
мені.

Нетерплячим змахом руки, суддя відмітає запере
чення. Вперше його тон стає суворим:

-  Не важить, чи склав ти саме цього вірша, чи 
іншого, подібного до нього.

Мені доповіли про такі нечестиві слова, що навіть 
якби я просто цитував їх, я почувався б таким само вин
ним, як і той, хто їх промовив. Я не намагаюся змусити 
тебе визнати провину, я не намагаюся накласти на тебе 
покарання. Ці звинувачення в алхімії увійшли в одне моє 
вухо тільки щоб вилетіти в інше. Ми зараз самі, ми обоє є 
людьми пізнання і я лише хочу знати правду.

Омар зовсім не заспокоївся, він боїться пастки, він 
вагається з відповіддю. Він вже уявляє себе переданим до 
рук ката, приреченим на каліцтво, кастрацію або 
розп’яття. Абу Тахер підвищує голос, майже кричить:

-  Омаре, син Ібрагіма, який виробляє шатра у 
Нішапурі, хіба ти не вмієш впізнати друга?

У цій фразі звучить щирість, яка підганяє Хайяма. 
«Впізнати друга»? Він розмірковує над питанням із серйоз
ністю, вдивляється в лице каді, вивчає його вирази, 
тремтіння бороди. Поволі він дозволяє собі піддатися 
почуттю довіри. М’язи його обличчя розслаблюються,
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напруження спадає. Він звільняється від своїх охоронців, 
які, після жесту каді, його більше не затримують. Потім він 
сідає, без запрошення. Суддя доброзичливо посміхається, 
але, не гаючи часу, повертається до свого допиту:

-  Чи ти справді такий безбожник, як подейкують?
Це більше ніж запитання, це крик відчаю, і Хайям

каже правду:
-  Я не довіряю запопадливості святенників, але я 

ніколи не казав, що Єдиний є двома*\
-  Чи ти хоч раз так подумав?
-  Ніколи, Бог мені свідок.
-  Для мене цього досить. Для Творця також, я гадаю. 

Але не для натовпу. Вони пильно відстежують усі твої 
слова, твої численні вчинки, так само як і мої, як і вчинки 
монархів. Якось люди чули, що ти сказав: «Я іноді заходжу 
до мечеті, адже її сутінь дуже сприятлива для сну».

-  Лише чоловік, що живе в мирі зі своїм Творцем міг 
би знайти сон у храмі.

Не зважаючи на незадоволену гримасу Абу Тахера, 
яка виражала сумнів, Омар розпалюється і захоплено 
продовжує:

-  Я не з тих, чия віра це лише страх перед Судом, чия 
молитва це лише плазування. Як я молюся? Я споглядаю 
троянду, я рахую зірки, я милуюся красою всесвіту, дос
коналістю його будови і досконалістю людини, найпре- 
кр.аснішого витвору Всевишнього, досконалістю її мозку, 
спраглого до пізнання, її серця, спраглого до любові, її 
почуттів, всіх почуттів, і тих, що тільки пробуджуються, і 
тих, що вже задоволені.

Із задумливим поглядом каді піднімається, підхо
дить і сідає поряд із Хайямом, по-батьківськи кладе на 
його плече свою руку. Охоронці обмінюються приголом
шеними поглядами.
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-  Послухай, юний мій друже, Творець наділив тебе 
усім найціннішим, з того, що тільки може здобути син 
Адама, він дав тобі розум, мистецтво слова, здоров’я, 
красу, жагу до знання, до радості існування, захоплення 
людьми і, я підозрюю, зітхання жінок. Я сподіваюся, що 
Він не обділив тебе й мудрістю, мудрістю мовчання, без 
якої ніщо з цього не може бути ні оціненим, ні збереже
ним.

-  Мені що, доведеться чекати старості, щоб вислов
лювати те, що я думаю?

-  До того дня, коли ти зможеш висловлювати все, 
що ти думаєш, встигнуть постарішати нащадки твоїх на
щадків. Ми живемо у часи, коли треба таїтися та боятися, 
ти повинен мати два обличчя, і одне з них розкривати 
перед натовпом, а інше -  перед самим собою і твоїм 
Творцем. Якщо хочеш зберегти свої очі, вуха та язик, ти 
мусиш забути, що ти маєш очі, вуха та язика.

Каді замовкає, його мовчання різке. Це не мовчання, 
яке чекає на відповідь співрозмовника, це мовчання, яке 
гримить, сповнює собою простір. Омар чекає, опустивши 
погляд до землі, залишаючи каді можливість вибрати 
слова, які тісняться в його голові.

Але дихання Абу Тахера глибоке. Він віддає своїм 
людям сухий наказ. Вони віддаляються. Щойно вони 
зачинили двері, він направляється до одного з кутів 
дивану, відгортає стінний килим, потім піднімає вічко 
дерев’яної, різьбленої скриньки. Він дістає звідти книгу, 
яку, з церемонним жестом, подає Омарові. Щоправда, він 
пом’якшив цей жест покровительною посмішкою.

Це й була та сама книга, яку я, Бенжамен О. Лесаж, 
мав тримати одного дня у власних руках. На дотик, я 
гадаю, вона завжди була однаковою. Цупка та шерехата 
шкіра, оздоблена пір’ям з павичевого хвоста, краї сторінок
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нерівні, потріпані. Але коли Хайям її відкриває, цієї 
незабутньої літньої ночі, він бачить лише двісті п’ятдесят 
шість чистих сторінок, ще жодного вірша, жодного зобра
ження, жодного коментарю на полях, жодної кольорової 
мініатюрної ілюстрації.

Щоб приховати своє хвилювання, Абу Тахер пере
ходить на тон вуличного торгівця:

-  Це китайський кагез> найкращий папір, який будь- 
коли вироблявся у майстернях Самарканду. Один єврей з 
кварталу Матурід виготовив його на моє замовлення, за 
старовинним рецептом, повністю нг̂  основі білої шовко
виці. Доторкнись, він має таку ж міць, що й шовк.

Він мусів прочистити горло, щоб пояснювати далі:
-  Я мав брата, що був старший за мене на десять 

років. Коли він загинув, йому було стільки ж, скільки зараз 
тобі. Його четвертували у місті Балх за те, що він склав 
вірша, який не сподобався тогочасному правителю. Бр^та 
звинуватили у прихованій єресі. Я не знаю, чи це правда, 
але я сердився на нього за те, що він грав зі смертю через 
вірш, якийсь нікчемний вірш, не набагато довший за рубаї.

Він затинається, потім знов задихано підвищує
голос:

-  Збережи цю книгу. Кожного разу, коли вірш набе
ре форми у твоєму умі, коли він наблизиться до твоїх губ, 
намагаючись вийти, нещадно віджени його, і запиши 
потім на цих сторінках, які зберігатимуться в таємниці. І, 
коли писатимеЦі, думай про Абу Тахера.

Чи міг знати тоді каді, що цим жестом, цими 
словами він дав народження одній з найкраще збережених 
таємниць, у всій історії літератури? Чи знав він, що 
доведеться чекати цілих вісім століть щоб світ відкрив 
божественну поезію Омара Хайяма, щоб його «Рубаят» 
почали шанувати як один з найоригінальніших творів всіх
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часів, і щоб, нарешті, стала відомою незвичайна історія 
«Самаркандського рукопису».

Ш

Тієї ночі Омар марно шукав сну у дерев’яній 
альтанці на голому пагорбі, посеред просторого саду Абу 
Тахера. Біля нього, на низенькому столику -  калам* та 
чорнильниця, згасла лампа, і його книга відкрита на 
першій, ще чистій, сторінці.

А на світанку-дивне видіння: прекрасна рабиня, що 
приносить йому тацю з порізаною динею, Новий одяг, та 
тюрбан із занданського шовку. І усне послання:

-  Хазяїн чекає на тебе після вранішньої молитви.
Приймальня вже повна: позивачі, прохачі, придвор

ні, наближені, відвідувачі усіх майнових станів і, серед них 
усіх -  Шрамований Студент, який, безперечно, прийшов 
по новини. Щойно Омар переступив поріг, гучне звертан
ня каді спрямовує на нього всі погляди та перешіптування:

-  Ласкаво просимо імама^ Омара Хайяма, людину, з 
якою ніхто не зрівняється у знанні традиції Пророка, 
мірило, яке ніхто не спростує, ГОЛОС, ІЗ ЯКИМ НІХТЬ не 
здатен сперечатися.

Один за одним, відвідувачі піднімаються, ледь схи
ляються перед ним, цідять крізь зуби якісь фрази, перед 
тим, як знову сісти.

Крадькома Омар дивиться на шрамованого, який, 
здається, задихається у своєму кутку, однак намагається 
сховатися за нерішуче насмішкувату гримасу.

З якнайбільшою церемонністю Абу Тахер просить 
Омара зайняти місце по праву руку від себе, змушуючи
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сусідів поспішно відсунутися. Потім він продовжує:
-  Наш високий гість вчора ввечері мав неприємну 

пригоду. Той, якого почитають у Хорасані, Фарсі та Мазан- 
даранг, той, якого бажають прийняти в стінах кожного 
міста, якого кожен правитель сподівається залучити до 
свого двору, вчора був підданий грубому поводженню на 
вулицях Самарканду!

Лунають обурені вигуки, услід за якими піднявся 
гомін натовпу, якому каді дозволив трохи піднятися перед 
тим, як утихомирити його одним жестом та продовжити:

-  І більше того -  на базарі ^иало не спалахнуло
повстання. Бунт, напередодні приїзду нашого високоша- 
нованого повелителя Наср-хана, Сонця влади, що має 
прибути цього ранку із самої Бухари, як буде на те воля 
Божа! Я не насмілююся уявити, в якій біді ми б опинилися, 
якби не вдалося стримати та розігнати юрбу. Я вам кажу, 
багато голів не втрималося б на плечах! /

Він переривається щоб віддихатись, а головне, щрб 
уміло підсилити ефект і дозволити страхові глибіне 
проникнути у серця.

-  На величезне щастя, один із моїх колишніх учнів, 
який тепер тут присутній, впізнав нашого почесного гостя, 
і він прийшов попередити мене.

Пальцем він вказує на Шрамованого Студента і 
запрошує його встати:

-  Як ти впізнав імама Омара?
Замість відповіді -  нерозбірливе белькотіння.
-  Голосніше! Наш старий дядько, який сидить тут, 

не чує тебе! -  викрикує каді, вказуючи на поважного біло
бородого старця по ліву руку від себе.

-  Я впізнав нашого знатного гостя завдяки його 
красномовству, з трудом промовляє шрамований, а також 
я спитав хто він, перед тим, як привести до нашого каді.
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-  Ти добре вчинив. Якби продовжився бунт, про
лилася б кров. Тож підійди і сядь біля нашого гостя, ти на 
це заслужив.

Поки шрамований підходить, з удавано покірним 
виглядом, Абу Тахер шепоче на вухо Омарові:

-  Якщо він і не стане твоїм другом, то принаймні він 
більше не зможе чіплятися до тебе привселюдно.

А вголос він продовжує:
-  Чи можу я сподіватися, що попри все, що йому 

довелося витерпіти, ходжа4 Омар не збереже надто пога
них спогадів про Самарканд.

-  Я вже забув про те, що сталося вчора ввечері, -  
відповідає Хайям. -  І коли я думатиму про це місто пізні
ше, зовсім інший образ я зберігатиму в душі, образ 
дивовижної людини. Я нічого не казатиму про Абу Taxepâ. 
Найпрекрасніша похвала, яку тільки можна сказати каді, 
це не вихваляти його якості, але говорити про чесноти тих, 
ким він опікується. Отже, у день мого приїзду, коли моя 
лошиця вибившись із сил подолала останній підйом на 
дорозі, яка веде до Кішських воріт^, і я сам ледве торкнувся 
ногою землі, як до мене заговорив якийсь чоловік:

-  Ласкаво просимо до цього міста, -  сказав він мені, 
-  чи маєш ти тут родичів або друзів?

-  Ні, -  відповів я, не зупиняючись і побоюючись, що 
маю справу з якимось шахраєм, або, щонайменше, з про
хачем чи просто з нав’язливою людиною. Але чоловік 
сказав:

-  Не остерігайся моєї наполегливості, благородний 
гостю. Мій хазяїн наказав мені стояти у цьому місці, 
чекаючи на всіх подорожніх, які б не з’явилися, щоб 
запропонувати їм гостинність.

Здавалося, чоловік був скромного статку, але вбра
ний у чисте і він знав поводження гідних людей. Я пішов
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за ним. За декілька кроків він запросив мене увійти через 
важкі двері, я перетнув склепінчастий коридор, щоб опи
нитися у дворі караван-сараю, з колодязем посередині, з 
людьми і тваринами, які метушилися, а навколо, на двох 
поверхах, кімнати для мандрівників. Чоловік сказав:

-  Ти зможеш залишатися тут стільки часу, скільки 
захочеш, одну ніч чи три місяці, тут ти знайдеш постіль і 
їжу для себе та харч для твоєї лошиць

Коли я спитав його про ціну, яку мав сплатити, він 
обурився:

-  Ти гість мого хазяїна.
-  А де ж він, цей щедрий хазяїн, щоб я міг звер

нутися до нього з моєю подякою?
-  Мій хазяїн помер вже сім років тому, залишивши 

мені певну суму грошей, яку я маю повністю витратити н̂а 
те, щоб вшановувати гостей Самарканду.

-  Скажи мені хоча б як звуть твого господаря, що0 я 
міг розповідати про його благодіяння?

-  Тільки Всевишній заслуговує на твою вдячність, 
дякуй Йому, Він же знатиме чиїми благодіяннями Йому 
відправляється подяка?

-  І ось, уже протягом багатьох днів я залишався у 
цього чоловіка. Я виходив і повертався, і кожного разу зна
ходив таці з найсмачнішими стравами, а моя тварина була 
доглянута кращ(е, ніж якби цим займався я сам.

. Омар подивився на присутніх, шукаючи якоїсь 
реакції. Але йогір оповідь не пробудила жодного осяяння, 
жодної зацікавленості в очах. Вгадавши його розгубле
ність, каді пояснив:

-  Багато міст сперечаються за звання найбільш 
гостинного серед усіх земель ісламу, але заслуговують на 
нього тільки мешканці Самарканду. Наскільки я знаю, 
ніколи жоден подорожній не мав платити за житло чи за
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їжу, я знаю цілі родини, які розорилися, вшановуючи 
гостей або бідняків. Проте, ти ніколи не почуєш, щоб вони 
тим заживали собі слави, чи вихвалялися. Фонтани, які ти 
міг бачити на розі кожної вулиці, весь час наповнюються 
свіжою водою, щоб втамувати спрагу перехожих. Таких 
водограїв у нашому місті більше двох тисяч, вони зроблені 
з теракоти, з міді чи порцеляни, і всі вони побудовані 
коштом жителів Самарканду. Чи ти думаєш що хоч один з 
них написав би на фонтані своє ім’я, щоб йому дякували?

-  Я визнаю, ніде більше я не зустрічав подібної 
щедрості. Чи дозволите ви мені все ж таки поставити 
питання, яке мені часто спадає на думку?

Каді перебив його:
-  Я знаю, про що ти хочеш спитати: як люди, які так 

високо цінують чесноту гостинності можуть стати винни
ми у насильстві проти такого гостя як ти?

-  Або проти такого нещасного старця як Ябер 
Довготелесий.

-  Відповідь я тобі дам, і вона вміщується в одному 
слові -  страх. Будь-яке насильство тут -  це породження 
страху. Наша віра обложена, на неї наступають з усіх боків: 
кармати Бахрейну^, імаміти Кому^, які чекають на час 
помсти, сімдесят дві секти, руми з Константинополя^, 
невірні усіх найменувань, і особливо Ісмаїліти з Єгипту^, 
чиїх адептів уже цілі натовпи у серці Багдаду, і навіть тут, у 
Самарканді. Ніколи не забувай, що наші ісламські міста: 
Мекка, Медіна, Ісфахан, Багдад, Дамаск, Бухара, Мерв, 
Каїр, Самарканд -  є тільки оазами. Лише мить необачності 
-  і їх поглине пустеля. Ми залежимо від волі піщаного 
вітру!

Через вікно зліва від себе, каді оцінив призвичаєним 
оком траєкторію руху сонця. Він піднявся.

-  Вже час іти зустрічати нашого повелителя, -  сказав 
він, -  ляснувши у долоні.
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-  Хай принесуть нам щось на дорогу!
Старий каді звик запасатися родзинками, які він жує 

у дорозі, цю звичку наслідують його знайомі та відвідувачі. 
І ось з’являється величезна мідна таця, на якій височіє гір
ка солодких гостинців, її підносять усім, і кожен має чим 
наповнити свої кишені.

Коли настала його черга, Шрамований Студент ви
хоплює пучку родзинок, яку простягає Хайямові з такими 
словами:

-  Ти напевно волів би, щоб я пригостив тебе род
зинками у вигляді вина. ч

Він сказав це не дуже голосно, але, ніби зачаровані, 
всі присутні замовкли, зачаїли дихання, напружили слух, 
дивлячись на губи Хайяма. Той зронив:

-  Коли хочуть випити вина, дуже прискіпливо 
вибирають виночерпія і того, з ким хочуть розділити насо
лоду.

Голос шрамованого трохи підвищується:
-  Щодо мене, я б не випив ані краплі, я дуже хочу 

мати місце у раю. І, здається, ти б не дуже хотів до мене там 
приєднатися.

-  Ціла вічність у товаристві повчаючих улемів^? Ні, 
красно дякую, Бог обіцяв нам інше.

Обмін «люб’язностями» на цьому завершився, Омар 
поспішив приєднатися до каді, який вже кликав його.

-  Потрібно, щоб городяни бачили, що ти їдеш верхи 
поряд зі мною, ]це розвіє враження від учорашнього 
вечора.

Омарові здалося, що серед натовпу, який зібрався 
навколо будинку, він впізнав свою викрадачку мигдалю, 
яка зачаїлася у тіні груші. Він уповільнює ходу, шукає її 
очима. Але Абу Тахер не залишає його:

-  Швидше! І горе твоїм кісткам, якщо хан приїде 
раніше за нас.
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I V

-  Ще на зорі часів астрологи проголошували це, і 
вони не помилялися: чотири міста народилися під знаком 
бунту -  Самарканд, Мекка, Дамаск та Па л е рмоВони  
ніколи не підкорялися своїм правителям, якщо ті не 
застосовували силу, ніколи не обирали прямого шляху, 
якщо тільки він не був намічений мечем. Саме мечем 
Пророк вкоротив зарозумілість жителів Мекки, і так само 
мечем я вкорочу пиху мешканців Самарканду!

Наср-хан, владика Трансоксианії, жестикулює, стоя
чи перед своїм троном, смаглявий велетень, чиє вбрання 
прикрашене виблискуючими вишивками; його голос 
змушує тремтіти близьких та відвідувачів, його очі шука
ють серед присутніх жертву, чиїсь уста, які б наважилися 
поворухнутися, недостатньо розкаяний погляд, спогад про 
якусь зраду на обличчі. Але кожен інстинктивно намага
ється сховатися за свого сусіду, схиляє спину, шию, плечі, 
чекаючи поки мине гроза.

Не знайшовши жертви для своїх пазурів, Наср-хан 
хапає свої пишні мантії, знімає їх одну по одній, знавісні
лий жбурляє на землю, топче ногами, вигукуючи низки 
лайок, дуже звучних на його тюрко-монгольському діа
лекті Кашгару^. За звичаєм правителі носять, надіваючи 
одну на одну, три, чотири, або іноді й сім вишитих мантій, 
які вони знімають протягом дня, урочисто покладаючи їх 
на спини тих, кого бажають вшанувати. Діючи так, як він 
щойно вчинив, Наср-хан виявив свій намір не жалувати 
цього дня нікого зі своїх численних відвідувачів.

Як і кожен приїзд властителя до Самарканду, той 
день мав бути відзначений святкуваннями, але від перших 
же хвилин радість згасла. Зійшовши викладеною плитами
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дорогою, що піднімається від ріки Сіаб, хан здійснив своє 
урочисте входження до міста через Бухарські ворота, 
розташовані з північного боку міста. Він посміхався усім 
своїм лицем, його маленькі очиці здавалися більш запа- 
лими і більш розкосими ніж будь коли, його вилиці проме
нилися бурштиновими відблисками сонця. І ось раптом, 
його настрій різко перемінився. Він наблизився до двох 
сотень вельможних городян, які зібралися навколо каді 
Абу Тахера, спрямував на групу, до якої приєднався Омар 
Хайям, гострий, занепокоєний, ніби підозрілий погляд. Не 
помітивши, здається, тих, кого він шукав, він підняв на 
диби свого скакуна, різко рвонув вуздечку і віддалився, 
бурмочучи якісь ледве чутні слова. Він напружено застиг 
на своїй чорній кобилі і більше не посміхнувся, навіть 
жодним чином не відповів на овації, повторювані тися
чами городян, які зібралися ще від світанку, щоб вітати 
його проїзд; деякі вимахували на вітрі текстом клопотання, 
написаним якимсь громадським писарем. Та марно. Ніхто 
не наважився його подати суверенові, зверталися скоріше 
до камергера, який нахилявся кожного разу, щоб зібрати 
листки, з постійною розпливчастою обіцянкою на вустах 
дати хід справі.

На чолі кортежу їхали чотири вершники, з високо 
піднятими брунатними знаменами династії. Слідом за 
правителем ішов оголений до пояса раб, який тримав 
величезну парасолю. Хан не зупиняючись перетнув най
більші центральні вулиці, обсаджені по краях викрив
леними шовковицями, обминув базари, пройшов уздовж 
головних зрошувальних каналів, які називають ариками, 
аж до кварталу Асфізар. Саме там він наказав облаштувати 
свою тимчасову резиденцію, за два кроки від садиби Абу 
Тахера. В минулому, монархи мешкали у середині цита
делі, але після недавніх боїв вона перебувала у стані
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крайньої руйнації, тож, її мали залишити. Відтоді, лише 
тюркський гарнізон іноді розташовував там свої намети.

Побачивши такий мало привітний настрій суверена, 
Омар не був упевнений, що йому слід з’явитися до палацу, 
щоб засвідчити перед ним свою повагу, але каді наполіг на 
тому, сподіваючись, напевно, що присутність його видат
ного друга могла б стати за рятівну розвагу. Дорогою Абу 
Тахер взявся просвітити Хайяма стосовно того, що нещо
давно відбулося: релігійні сановники міста вирішили 
зігнорувати церемонію прийому, вони закидали ханові те, 
що у Бухарі він підпалив і дощенту зруйнував Велику 
Мечеть, де переховувалися його озброєні супротивники.

-  Між сувереном та церковниками, пояснює каді, 
війна не припиняється. Іноді вона відкрита і кривава, іноді 
таємна та підступна.

Розповідали навіть, що улеми зав’язали таємне спіл
кування з численними офіцерами, які були дуже неза- 
доволені поведінкою правителя. «Його предки, -  говорили 
вони, -  обідали разом з військом, вони не втрачали 
найменшої нагоди показати, що пам’ятають про те, що 
їхня могутність трималася на мужності воїнів їхнього 
народу». Але від покоління до покоління тюркські хани 
набули нестерпних маній перських монархів. Вони вва
жали себе напівбогами, оточували себе все більш і більш 
ускладненими, незрозумілими церемоніями, які були 
навіть подекуди принизливим для їхніх офіцерів. Тож, 
багато хто серед вояків розпочав перемовини з релігій
ними владиками. Не без задоволення вони слухали, як ті 
паплюжили Наср-хана, звинувачували його в тому, що він 
відійшов від шляху ісламу. Щоб залякати воєнних, суверен 
з крайньою жорсткістю поводився з улемами. І навіть його 
батько, людина все ж таки побожна, розпочав своє прав
ління стративши поважного релігійного лідера.
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Абу Тахер, на цей, 1072 рік, є одним з нечисленних 
релігійних діячів, що зберігає тісний зв’язок з ханом, він 
часто приїздить до нього з візитами у фортецю в Бухарі, 
його головну резиденцію, і приймає правителя з почес
тями, кожного разу, коли той зупиняється у Самарканді. 
Звісно, деякі улеми дуже несхвально ставляться до його 
миролюбної позиції, але більшість із них цінує при
сутність такого посередника між ними та монархом.

І вкотре каді має знову майстерно зіграти цю роль 
примирителя, уникаючи суперечок з Наср-ханом, корис
туючись з найменшої сприятливої переміни в його 
настрої, щоб покращити його ставлення. Абу Тахер тер
пляче вичікує поки спливають тяжкі хвилини, а коли 
бачить, що суверен знов вмощується на троні і можно
владний поперек зручно спирається на м’які подушки, він 
починає тонко, майже непомітно, прибирати ситуацію до 
рук, що з полегшенням помічає Омар. На знак каді камер
гер кличе юного раба, який іде збирати мантії, розкидані 
по підлозі, ніби трупи після битви. Одразу ж атмосфера 
стає не такою напруженою, люди непомітно розслабляють 
члени, деякі наважуються прошепотіти кілька слів на вухо 
найближчому сусіді.

Тоді, пройшовши до звільненого простору в сере
дині зали, перед лицем монарха постає каді, він схиляє 
голову і не промовляє ні слова. Так довго і настільки вдало, 
що після довгої паузи, Наср закінчує тим, що кидає, з 
притиском, але й з відтінком втоми: «Піди скажи всім 
улемам цього міста, щобівони прийшли на світанку впасти 
переді мною ниць; якщо хтось не схилить голови, то 
втратить її, і хай ніхто не насмілюється тікати, адже ніякий 
край не захищений від мого гніву». Кожен розуміє, що 
гроза минула, вже видно розв’язання конфлікту, і тепер 
достатньо лише, щоб церковники виправилися, і монарх 
відмовиться жорстоко карати.
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А наступного дня, коли Омар знову супроводжує 
каді при дворі, атмосферу годі впізнати. Наср сидить на 
троні -  щось на зразок припіднятого ліжка-дивану -  
вкритому темним килимом. Поряд із ним раб тримає тацю 
з зацукрованими пелюстками троянд. Суверен бере одну 
пелюстку, кладе на язик, і, притиснувши її до піднебіння, 
чекає, поки вона розтане, а перед тим як він ліниво 
простягає руку по наступну, раб збризкує його пальці 
ароматизованою водою і з поспішністю витирає їх. Ритуал 
повторюється двадцять, тридцять разів, поки проходять 
делегації. Вони представляють квартали міста, зокрема 
Асфізар, Панджхін, Загрімах, Матурід, різні цехи торгівців 
та ремісників: мідники, виробники паперу, шовководи чи 
водоноси, а також захищені законом спільноти, євреїв, 
гебрів^ та християн-несторіанців^.

Всі починають з того, що цілують підлогу, потім 
піднімаються і знову вітають довгим і вигадливим 
поклоном аж допоки монарх не дасть їм знак розігнутися. 
Тож оповісник проголошує кілька фраз, потім вони 
відходять, задкуючи, адже існує заборона повертатися до 
суверена спиною до того, як залишиш залу. Цікава прак
тика. Можна лише здогадуватися, чи її запровадив монарх, 
що надто переймався виявом поваги до себе, чи якийсь 
особливо обережний відвідувач.

Потім ідуть релігійні високопосадовці, появи яких 
чекали з цікавістю і з острахом. їх близько двадцяти. Абу 
Тахер не мав багато труднощів, переконуючи їх прийти. 
Після того, як вони в повній мірі виявили свою ворожість, 
наполегливо продовжувати в тому ж дусі означало б пошук 
долі мученика, чого ніхто з них не бажає.

І ось вони постали перед троном. Схиляються на
стільки низько, наскільки можливо, кожен згідно зі своїм
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віком та своїм положенням, чекаючи знаку від государя 
щоб розігнутися. Але знаку він не дає. Минає десять хви
лин. Потім двадцять. Навіть наймолодші серед них не 
можуть залишатися нескінченно у такому незручному 
положенні. Але що поробиш? Піднятися не отримавши на 
те дозволу, означає серйозно завинити перед монархом та 
заслужити покарання. Один за одним вони падають 
навколішки. Це так само виражає шанобливе ставлення, 
але не в такий виснажливий спосіб. Лише коли коліна 
останнього торкнулися землі суверен дає їм знак піднятися 
і йти, так і не надавши слова. Ніхто не дивується такому 
повороту справи, це ціна, яку треба сплатити, у цьому 
царстві це в порядку речей.

Тюркські офіцери, групи знатних осіб, наблизилися 
потім, як і декілька дехканів> землевласників із сусідніх сіл; 
вони цілують ногу суверена, його руку, його плече, кожен 
згідно свого рангу. Потім наперед виступає поет і читає 
помпезну елегію на славу монарха, котрий дуже швидко 
показує, що від того йому стало нудно. Він жестом пере
риває його, дає камергеру знак нахилитися, і передає наказ, 
який той має оголосити:

-  Наш повелитель доводить до відома поетів, які тут 
присутні, що йому набридло весь час чути, як повто
рюються одні й ті самі теми, він більше не хоче, щоб його 
порівнювали ні з левом, ні з орлом, ні, ще менше, із 
сонцем. Ті, яким більше немає чого сказати, хай ідуть геть.

V

Після промови камергера у залі здійнявся глухий 
гомін, перешіптування, справжнє сум'яття запанувало
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серед кількох десятків поетів, які чекали своєї черги, деякі 
з них роблять навіть пару кроків назад, перед тим як 
непомітно зникнути. Лише якась жінка виходить із ряду і 
рішуче наближається до правителя. На запитальний пог
ляд Омара, каді шепоче:

-  Поетеса з Бухари, називає себе Джаханою. Джаха- 
на, що означає великий світ. Ця молода вдова відома 
своїми нестримними пристрастями.

Тон його осудливий, але цікавість Омара від того 
тільки загострюється, він не зводить з неї очей. Джахана 
вже підійняла нижній край свого покривала, відкриваючи 
нефарбовані губи; вона читає вельми вдало складений 
вірш, в якому, на диво, ім’я хана згадується лише один раз. 
Натомість у вірші лунає тонка похвала річці Согд, що на
діляє своїми дарами Самарканд і Бухару і губиться у пусте
лі, адже жодне море не достойне прийняти її води.

-  Ти добре сказала, хай рот твій наповниться 
золотом, -  каже Наср, повторюючи фразу, яка для нього 
була звичною.

Поетеса нахилилася над великою тацею, наповне
ною золотими динарами, вона починає складати монети 
одну за одною до рота, поки присутні вголос рахують їхнє 
число. Коли Джахана вже ледве стримує гикавку та зама
лим не задихається, цілий двір, із монархом на чолі, 
починає щиро сміятися. Камергер робить знак поетесі 
повернутися на місце. Всього нарахували сорок шість 
динарів.

Лише Хайям не сміється. Його погляд зупинений на 
Джахані, він намагається зрозуміти, що відчуває до неї. Її 
поезія така чиста, її красномовство таке благородне, її 
вчинок такий сміливий, і все ж таки ось вона душиться 
жовтуватим металом, приймаючи таку принизливу вина
городу. Перед тим як знов опустити покривало, вона його
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припідняла ще більше, відкривши свій погляд, який Омар 
ловить, якого він жадає і який намагається утримати. Нев
ловима мить для натовпу, але ціла вічність для закоханого. 
Час має два обличчя, говорить собі Хайям, він .має два 
виміри: для його тривалості мірилом є ритм сонця, а для 
його насиченості -  ритм пристрастей.

Цей благословенний момент перериває каді, він 
поплескує Хайяма по руці, той повертається. Але надто 
пізно, жінка пішла, і вже видно тільки її покривало.

Абу Тахер хоче представити свого друга ханові, і 
прискіпливо добирає слова:

-  Ваш найясніший дім цього дня приймає найвидат- 
нішого вченого Хорасану, Омара Хайяма, для нього немає 
секретів у світі рослин, зірки не є для нього таємницею.

1 не випадково каді виділив серед численних дис
циплін, які досконало опанував Омар, медицину та 
астрологію, адже саме вони завжди мали найбільшу при
хильність сильних світу цього: перша, за те, що може 
захистити їхнє здоров’я та їхнє життя, друга, за те, що 
прагне захистити їхні багатства.

Монарх, здається, радіє, говорить, що для нього це 
честь. Але не маючи настрою починати наукову дискусію, 
і, вочевидь, помиляючись щодо намірів відвідувача, він 
вважає доречним знову повторити свою улюблену фразу:

-  Нехай його рот наповниться золотом!
Омар спантеличений, він придушує напад нудоти. 

Абу Тахер помічає це і дуже непокоїться. Боячись, щоб 
відмова не образила суверена, він подивився на свого друга 
важким та наполегливим поглядом і штурхнув його у 
плече. Хайям уже прийняв рішення:

-  Хай Його Величність дарує великодушно мені 
пробачення, але зараз у мене час посту, і я нічого не можу 
покласти собі до рота.
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-  Але ж місяць посту закінчився ще три тижні тому, 
якщо я не помиляюся!

-  В час рамазану* я саме був у мандрах, подорожував 
із Нішапура до Самарканду, тож мені довелося відкласти 
піст, давши обітницю надолужити пропущені дні пізніше.

Каді вжахнувся, присутні хвилюються, на лиці суве
рена не можливо прочитати бодай якусь визначену емо
цію. Він вирішує звернутися із запитанням до Абу Тахера:

-  Ти маєш справу з усіма тонкощами віри і ти, 
певно, можеш сказати мені, чи порушить піст ходжа Омар, 
поклавши до рота золоті монети і потім одразу їх 
діставши?

Каді намагається говорити абсолютно нейтрально:
-  Ну, якщо казати строго, то все, що входить до рота, 

може свідчити про порушення посту. І порушення також 
відбудеться, якщо він випадково проковтне одну монету.

Наср приймає аргумент, але він ним не вдоволь- 
няється і запитує Омара:

-  Чи ти вказав мені істинну причину своєї відмови?
Хайям вагається якусь мить, а потім говорить:
-  Це не єдина причина.
-  Говори, -  каже хан, -  ти не маєш мене боятися.
І тоді Омар промовляє свій вірш:

Не бідність привела мене до тебе.
Людина, що обмежила бажання, не може бути бідна.
Лише поваги я очікую від тебе,
Якщо свобода й чесність твоєї шани гідна.

-  Хай Бог затьмарить твої дні, Хайяме! -  бурмоче 
Абу Тахер, ніби сам до себе.

Насправді він так зовсім не думає, але страх, що він 
відчув, був справжнім. Він ще чує відлуння недавнього

41



гніву, і він не впевнений, що зможе і на цей раз при
боркати звіра. Хан залишився мовчазним, нерухомим, 
ніби завмер у незмірній задумі; наближені до нього че
кають його першого слова, як вироку, кілька придворних 
воліють вийти ще до початку бурі.

Омар скористався загальним замішанням, щоб по
шукати очима Джахану; вона прихилилася до колони, і 
обличчя сховала в руках. Невже вона так тремтить від 
страху за нього?

Нарешті хан піднімається. Він рішуче підходить до 
Омара, міцно обіймає й цілує його, бере за руку і веде за 
собою.

«Володар Трансоксианії, повідомляють літописці, 
набув такої поваги до Омара Хайяма, що запросив його 
сідати поряд із собою на троні».

-  Отже тепер ти став другом хана, заводить розмову 
Абу Тахер, щойно вони вийшли з палацу.

Його радощі співмірні з його тривогою, яка вису
шила його горло, але Омар відповідає, без особливого 
запалу:

-  Чи ти забув прислів’я, де сказано: «Море не визнає 
сусідів, а володар не визнає друзів»?

-  Не слід нехтувати прочиненими дверима, мені
здається, що тепер твоя кар’єра при дворі чітко окрес
лилася! і

-  Придворне життя не для мене; моя єдина мрія, моє 
єдине прагнення -  це мати колись обсерваторію, серед саду 
квітучих троянд, і безперервно споглядати небо, з келихом 
вина в руці і прекрасною жінкою поряд зі мною.

-  Такою ж прекрасною, як та поетеса? Посміхається 
Абу Тахер. І хоча всі Омарові думки тепер про неї, але він
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нічого не сказав. Він боїться, що найменше необачне сло
во, може його зрадити. Відчувши себе недоречно грай
ливим, каді змінює; тон і тему бесіди:

-  Я маю попросити тебе про одну ласку!
-  Але хіба не ти осипаєш милостями мене?
-  Припустимо! -  швидко поступається Абу Тахер. -  

Скажімо, я б хотів отримати дещо натомість.
Вони вже підійшли до воріт його резиденції; він 

запрошує Хайяма продовжити бесіду за накритим столом.
-  Я маю задум для тебе, це задум книги. Забудемо на 

мить про твої рубаят. Як на мене, це лише неодмінні 
капризи генія. Справжні галузі, в яких ти маєш досконалі 
знання -  це медицина, астрологія, математика, фізика, 
метафізика. Чи я помилюся, коли скажу, що після смерті 
Ібн-Сіни ніхто не знається на них краще за тебе?

Хайям не промовляє ні слова. Абу Тахер продовжує:
-  Я чекаю твоєї вичерпної книги саме в цих галузях 

знань, і я хочу щоб ти присвятив цю книгу мені.
-  Я не думаю, що в цих галузях можна написати 

вичерпну книгу, і саме тому до сьогодні я задовольнявся 
тим, що читав, навчався, і нічого сам не писав.

-  Поясни!
-  Погляньмо на вчених давнини -  греків, індійців, 

мусульман, -  котрі були до мене, вони написали дуже 
багато трудів з усіх дисциплін. Як я повторю усе те, що 
вони сказали, моя робота буде зайвою; якщо ж я їх запе
речуватиму, а мені того постійно хочеться, інші прийдуть 
після мене, і стануть заперечувати, те, що написав я. І що ж 
залишиться від творів вчених завтра? Лише те погане, яке 
вони говорили про своїх попередників. Нащадки пам’ята
ють лише те, що вони зруйнували в теоріях попередників, 
але те, що будують вони самі, буде неминуче зруйноване, і 
навіть осміяне тими, хто прийде потім. Такий є закон
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науки; поезія ж не відає такого закону, вона ніколи не 
заперечує того, що їй передувало і ніколи не заперечується 
тим, що йде потім, вона переходить зі століття в століття 
без завад. Саме тому я пишу мої рубаят. Чи знаєш ти, що 
найбільше мене зачаровує у науках? Те, що я там знаходжу 
найвищу поезію: з математикою мені відкривається п’янке 
запаморочення чисел, з астрономією -  таємничий шепіт 
всесвіту. Але, заради Бога, не говоріть мені про істину!

Він замовк на мить, але одразу ж почав знову:
-  Якось мені трапилося прогулюватися околицями 

Самарканду і там я побачив руїни з написами, які сьогодні 
вже ніхто не може зрозуміти, і я подумав: невже це все, що 
лишилося від міста, яке височіло тут колись? Не говорімо 
про людей, це найбільш ефемерні з усіх створінь, але що 
лишилося від їхньої цивілізації? Яке царство вистояло, яка 
наука, який закон, яка істина? Нічого. Я марно копався у 
тих руїнах, я зумів знайти лише одне -  обличчя вирізьб
лене на уламку глиняної посудини і фрагмент живопису на 
стіні. Ось на що перетворяться мої мізерні поезії через 
тисячу років -  черепки, фрагменти, уламки похованого 
назавжди світу. Від міста залишиться лише відчужений 
погляд, який кине на нього напівсп’янілий поет.

-  Я розумію твої слова, мурмоче Абу Тахер, на 
якийсь час збитий з пантелику. Але все ж таки, ти, мабуть, 
не хотів би присвятити каді-шафіїту вірші, що пропахли 
вином.

У дійсності ж, Ом|рр зуміє показати себе поступли
вим і сповненим вдячності, він, так би мовити, додасть 
води до свого вина. Протягом наступних місяців, він почи
нає написання дуже серйозної книги, присвяченої кубіч
ним рівнянням. Щоб позначити невідоме у своєму 
трактаті з алгебри, Хайям використовує арабський термін 
шай, який означає «річ», це слово, що писалося у іспансь
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ких наукових творах як каш, поступово замінилося своєю 
першою латинською літерою ікс, яка стала символом для 
невідомого у всьому світі.

Закінчивши цей твір у Самарканді, Хайям присвятив 
його своєму покровителю: «Ми є жертвами доби, коли до 
людей науки немає довіри, і мало хто з них має можливість 
віддатися справжнім пошукам... Ті невеликі знання, які 
мають вчені сьогодення підкорені гонитві за матеріальни
ми вигодами... І я вже був втратив надію знайти в цьому 
світі людину, яка б цікавилася наукою так само як і 
мирськими речами, і яка б щиро переймалася долею 
людського роду, але Господь послав мені милість зустріти 
великого каді, імама Абу Тахера. Його благодіяння дозво
лили мені віддатися цим дослідженням».

Коли він повертався тієї ночі до альтанки, що 
відтепер стала для нього домом, Хайям вирішив не брати з 
собою світильника, подумавши, що вже надто пізно щоб 
читати чи писати. Але наприкінці місяця іиаввал^ на небі 
був тільки тоненький молодий ріжок, що зовсім не 
освітлював дорогу юнака. Щойно він віддалився від садиби 
каді, йому довелося просуватися лише навпомацки, він не 
один раз спотикався, наражався на кущі, відчував на лиці 
сувору ласку плакучої верби.

Діставшись своєї кімнати, він одразу почув голос, 
ніжний докір:

-  Я чекала, що ти прийдеш раніше.
Невже через те, що він так багато думав про цю 

жінку, йому тепер вчувається її голос? Стоячи біля дверей, 
що повільно зачинилися, він шукає очима силует. Марно. 
Лише голос долинає до нього знову, чутний, але неясний.

-  Ти зберігаєш мовчання, відмовляєшся повірити,
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що жінка насмілилася таким чином вдертися у твою 
кімнату. У палаці наші погляди перетнулися, вони осяяли
ся світлом, але там був хан, каді, і весь двір, і ти відвів 
погляд. Як більшість чоловіків, ти вирішив не перей
матися. Але з якого дива ти так випробовував долю, задля 
якої радості ти намагався накликати на себе лють монарха, 
невже через просту жінку, вдову, яка за придане має лише 
гострий язик та сумнівну репутацію?

Омар почувається зв’язаним якоюсь таємничою 
силою, йому не вдається ні поворушитися, ні розімкнути 
вуста.

-  Ти нічого не кажеш, -  помічає Джахана, іронічна, 
але ніжна -  Тим гірше, я говоритиму сама. До речі, і до 
цього моменту все робила тільки я. Коли ти залишив двір, 
я поставила кілька питань про тебе і дізналася де ти 
живеш, потім попросила всіх повідомити, що збираюся 
оселитися у своєї двоюрідної сестри, що одружена з бага
тим крамарем із Самарканду. Зазвичай, коли я подорожую 
з двором, то маю спати в гаремі, де маю кілька подруг, що 
цінують мою компанію. Вони ласі до історій, які я їм 
розповідаю, та не вбачають в мені суперниці, адже знають, 
що я не прагну стати дружиною хана. Мені б було не 
складно його спокусити, але я достатньо спілкувалася з 
дружинами царів, щоб подібна доля мене не приваблю
вала. Для мене життя є набагато важливішим за чоловіків! 
Оскільки, як вдова, я є дружиною іншого, або ж нічиєю, 
суверен воліє, щоб я розважала його диван віршами та 
жартами. Якби він коли подумав на мені оженитися, йому 
6 довелося для початку мене заперти.

З трудом виборсуючись зі свого заціпеніння, Омар 
майже нічого не зрозумів у словах Джахани, і коли він 
нарешті зважується промовити свої перші слова, то 
звертається не так до неї, як до себе самого, або до тіні:
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-  Скільки разів, будучи ще підлітком, і пізніше, я 
зустрічав погляд, усмішку. Тоді я мріяв ночами, щоб цей 
погляд став присутністю, став плоттю, жінкою, запаморо
ченням у темряві. І раптом, у мороці цієї ночі, у цій 
нереальній альтанці, у цьому нереальному місті, ось ти, 
подарована мені прекрасна жінка, і поетеса до того ж.

Вона сміється.
-  Подарована, кажеш, а що ти знаєш про це? Ти мене 

навіть не торкнувся, ти не бачив мене, і певно, що ти мене 
й не побачиш, адже я піду задовго до того, як мене вижене 
сонце.

У все ще густій темряві, нестримно довгий дотик 
шовку, аромат парфумів.

Омар стримує дихання, його шкіра в напрузі; він не 
може стриматися і запитує з наївністю школяра:

-  Чи ти ще у покривалі?
-  Я не маю іншого покривала крім ночі.

VI

Жінка і чоловік. Невідомий художник зобразив їх у 
профіль. Вони лежать обійнявшись. Художник стер стіни 
альтанки і звів для них постіль із трав, оточену трояндами, 
біля їхніх ніг біжить сріблястий струмок. Джахані він 
подарував округлі форми індійської богині, однією рукою 
Омар пестить її волосся, в іншій він тримає келих.

Кожного дня у палаці вони зустрічалися на мить, але 
уникали дивитися одне на одного, адже боялися видати 
себе. Кожного вечора Хайям поспішає до альтанки, щоб 
чекати на свою кохану. Скільки ж ночей присудила їм 
доля? Все залежить від суверена. Коли він кудись виру
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шить, Джахана поїде за ним. Але він нічого не повідомляє 
заздалегідь. Одного ранку він, кочовик і син кочовика, 
скочить на свого бойового коня і попрямує дорогою на 
Бухару, Кіш, або Пенджикент^, а збожеволілий від хви
лювання двір кинеться його наздоганяти. Омар і Джахана 
бояться цього моменту, кожен поцілунок має присмак 
прощання, кожні обійми перетворюються на задихану 
втечу.

Звичайна ніч, проте одна з найважчих серед літніх 
ночей, Хайям, чекаючи, виходить на терасу альтанки; він 
чує зовсім поряд, здається, сміх охоронців каді, він 
непокоїться. Але без підстави -  Джахана приходить і 
заспокоює його, ніхто її не помітив. Вони обмінюються 
першим поцілунком, зробленим ніби потай, за яким іде 
наступний, більш наполегливий, так вони закінчують 
день, що належить іншим і розпочинають свою власну ніч.

-  Як ти гадаєш, скільки в цьому місті закоханих, які 
єднаються у цю мить, як ми з тобою?

Це шепоче Джахана, вона така пустотлива. Омар з 
ученим виглядом поправляє свою нічну шапочку, він 
надимає щоки і бундючно промовляє:

-  Розглянемо це питання уважно: якщо виключити 
дружин, які нудяться, рабинь, які підкоряються, вуличних 
дівок, які продаються, незайманих дівчат, які зітхають на 
самоті, скільки жінок залишається, скільки закоханих 
жінок приєднуються цієї ночі до чоловіка, якого вони 
обрали? І скільки чоловіків засинає, біля жінки, яку вони 
люблять, а головне біля жінки, яка віддається їм, не тому, 
що не може вчинити інакше? Хто знає, може є тільки одна 
закохана, цієї ночі в Самарканді, можливо є тільки один 
закоханий. Запитаєш чому саме ти, чому саме я? Тому, що 
Бог зробив нас закоханими, як він зробив отруйними деякі 
квіти.
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Він сміється. Вона -  у сльозах.
-  Давай зайдемо, зачинимо двері, адже наше щастя 

можуть підслухати.
Після численних пестощів Джахана підводиться, 

прикривається, і м’яко відштовхує свого коханого.
-  Я маю відкрити тобі одну таємницю, я про це 

дізналася від старшої дружини хана. Чи знаєш ти, чому він 
зараз у Самарканді?

Омар зупиняє її, він думає, що йдеться про якісь 
гаремні плітки.

-  Таємниці монархів мене не цікавлять, вони 
опікають вуха, тих, хто їх чує.

-Т а  ти послухай мене краще, ця таємниця належить 
і нам, адже може перевернути наше життя. Наср-хан 
приїхав перевірити укріплення. Наприкінці літа, коли 
спаде велика спека, він очікує на атаки армії Сельд- 
жукідів^.

Сельджукіди. Хайям їх знає, вони увійшли до 
перших спогадів його дитинства, Ще задовго до того, як 
вони запанували у мусульманській Азії, їхні війська 
увірвалися до Омарового рідного міста, залишивши там 
для багатьох наступних поколінь спогади про Великий 
Страх.

Це відбувалося за десять років до його народження, 
мешканці Нішапура прокинулися одного ранку, і побачи
ли, що їхнє місто повністю оточене тюркськими вояками, 
їх очолюють два брати, Тогрул-бек -  «Шуліка», і Чагри-бек 
-  «Яструб», сини Мікаела, сина Сельджука, тоді вони ще 
були темними вождями кочового племені, що зовсім 
недавно навернулися до ісламу. До високопосадовців міста 
прийшло послання: «Кажуть, що ваші чоловіки горді і що
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чиста вода тече у ваших підземних каналах. Якщо ви 
спробуєте чинити нам спротив, ваші канали скоро опи
няться під відкритим небом, а ваші люди під землею».

Такі вихваляння не є рідкістю під час облог. Санов
ники Нішапура, тим не менше поспішили капітулювати, 
отримавши попередньо обіцянку, що мешканцям буде 
дароване життя, що майно городян, будинки, сади та 
каналізаційні системи буде збережено. Але чого варті 
обіцянки переможців? Щойно військо увійшло до міста, 
Чагри захотів випустити своїх людей на вулиці та базари. 
Тогрул не погодився, нагадуючи, що тоді саме був місяць 
рамазану, і що не можна грабувати ісламське місто під час 
посту. Аргумент подіяв, але Чагри не полишив зброї. Він 
згодився лише почекати, поки населення більше не 
перебуватиме у стані благодаті.

Коли до городян долинули чутки про суперечку, яка 
розділила двох братів, коли вони усвідомили, що від 
початку наступного місяця на них чекає розорення, 
насильство та різанина, тоді і прийшов Великий Страх. 
Гірше за насильство тільки насильство оголошене зазда
легідь. Пасивне, принизливе чекання неминучого жахіття. 
Майстерні спустіли, чоловіки уникали показуватися людям 
на очі, їхні жінки, їхні доньки бачили, як вони плачуть від 
безсилля. Що робити, як утекти, якою дорогою? Завойов
ники скрізь, постійно п'яні солдати із заплетеним у кіски 
волоссям, тиняються на базарі Великого Квадрату, у 
кварталах та передмісті, навколо Згорілих воріт; а весь той 
час, що вони чекають на викуп, на пограбування, їхні 
неконтрольовані орди спустошують сусідні села.

Чи не бажаємо ми зазвичай, щоб піст закінчився, і 
щоб скоріше прийшов день свята? Того року всі воліли б, 
щоб піст тривав до нескінченності, щоб свято Перери
вання постук не прийшло ніколи. Коли помітили серп
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МОЛОДОГО МІСЯЦЯ, нового місяця, ніхто і не подумав про 
святкування, ніхто не подумав заколоти ягня, адже саме 
місто здавалося схожим на величезне ягня відгодоване для 
жертвоприношення.

Ніч, що передує святу, ніч Могутності^, коли вико
нується кожне бажання, тисячі родин провели у мечетях, 
мавзолеях святих, ненадійних схованках, ніч агонії, сліз та 
молитов.

У цей час, у цитаделі, здійнялася бурхлива суперечка 
між братами Сельджукідами. Чагри кричав, що його люди 
не отримували платню вже кілька місяців, що вони пого
дились воювати не тому, що їм пообіцяли залишити їх з 
пустими руками у цьому розкішному місті, що вони вже на 
межі повстання, що він, Чагри, вже не може більше їх 
стримувати.

Тогрул вів мову інакше:
-  Ми зараз бачимо тільки світанок наших завою

вань, ще стільки міст треба захопити, Ісфахан, Шираз, Рей, 
Тебріз^, та й інші, набагато віддаленіші! Якщо ми погра
буємо Нішапур після того, як він здався, після всіх наших 
обіцянок, жодні ворота більше не розкриються перед 
нами, жоден гарнізон не ослабне.

-  Але як ми зможемо завоювати всі ці міста, про які 
ти мрієш, якщо ми втратимо нашу армію, якщо наші люди 
нас покинуть? Вже найвірніші серед них жаліються та 
погрожують.

Двох братів оточували офіцери, старійшини клану. 
Всі вони в один голос погоджувались зі словами Чагри. 
Натхненний підтримкою, той піднявся і вирішив заклю- 
чити:

-  Ми вже надто багато говорили. Я зараз скажу моїм 
людям, що місто в їхньому розпорядженні. Якщо хочеш 
стримувати своїх -  давай, нехай тепер кожен опікується 
своїм військом.
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Тогрул не відповів, він не рухався під вагою тяжкої 
дилеми. Раптом він відскочив подалі від усіх і вхопився за 
кинджал.

У свою чергу Чагри налаштувався до бою. Ніхто з 
присутніх не знав, чи слід утрутитися чи, як зазвичай, 
залишити братам Сельджукідам владнати свою суперечку у 
кривавий спосіб. Коли Тогрул вигукує:

-  Брате, я не можу тебе примусити підкоритися мені, 
я не можу стримати твоїх людей. Але якщо ти спустиш їх 
на місто, я всаджу цей кинджал собі в серце.

І, сказавши це, він направив зброю, за руків’я якої 
тримався обома руками, до своїх грудей. Його брат вагався 
недовго, він підійшов до нього, з розкритими обіймами, і 
поцілував, обіцяючи більше не суперечити його волі. Ні- 
шапур було врятовано, але ніколи це місто не забуде 
Великий Страх рамазану.

vn
-  Такі вони, ці Сельджукіди, -  зауважує Хайям, -  

некультурні грабіжники та освічені монархи, здатні і на 
дріб’язковість, і на величні вчинки. Особливо Тогрул-бек 
мав здібності справжнього будівника імперії. Мені було 
три роки, коли він захопив Ісфахан, десять, коли він 
підкорив Багдад, змусивши визнати себе як захисника 
халіфа 1 і отримавши віді нього титул «султана, царя Сходу 
та Заходу»^. Він навіть взяв за дружину, у віці сімдесяти 
років, доньку самого Вождя правовірних.

Говорячи це, Омар був захопленим, і навіть, мож
ливо, дещо урочистим, але Джахана починає дуже зневаж
ливо сміятися. Він дивиться на неї, суворий, ображений, не
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розуміючи цих раптових веселощів; вона вибачається та 
пояснює свою поведінку:

-  Коли ти заговорив про це одруження, я згадала те, 
що мені розповідали про нього у гаремі.

Омар неясно пригадує епізод, кожну деталь якого 
пожадливо запам’ятала Джахана.

Отримавши послання Тогрул-бека, що просив руки 
його доньки Сеїди, халіф дійсно зблід. Щойно пішов 
посланець султана він вибухнув:

-  Цей тюрк, який щойно вийшов зі свого намету! 
Цей тюрк, батьки якого ще вчора плазували перед якимсь 
ідолом і малювали на своїх прапорах свинячі рила! Та як 
тільки він насмілюється просити дозволу на одруження з 
дочкою Вождя правовірних, що походить із найблагород- 
нішого роду?!

Але він тремтів усіма своїми ясновельможними 
членами, знаючи, що не зможе так просто уникнути цього 
прохання. Після довгих місяців вагань і двох послань із 
нагадуваннями, він нарешті сформулював відповідь. 
Одному з його старих радників було доручено її передати. 
Той вирушив до міста Рей, руїни якого ще видніються на 
околицях Тегерана. Там знаходився двір Тогрула.

Посланець халіфа спочатку був прийнятий візиром, 
який зустрів його такими словами:

-  Султан вже висловлює нетерпіння, він не полишає 
мене у спокої, я щасливий, що ти нарешті привіз 
відповідь.

-  Ти будеш менш щасливим, коли ти її почуєш: 
Вождь правовірних просить вас вибачити йому, він не 
може піти на зустріч проханню, з яким до нього зверну
лися.

Візир не виявив ніякого збентеження, він продов
жував перебирати пальцями свою нефритову забавку.
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-  Отже, -  сказав він, -ти зараз' перетнеш цей кори
дор, переступиш поріг отих високих дверей і оголосиш 
володареві Іраку, Фарсу, Хорасану та Азербайджану, 
завойовнику Азії, мечу, що боронить істинну Віру, захис
нику Аббасидського трону^: «Ні, халіф не віддасть тобі 
свою доньку!» Дуже добре, цей охоронець проведе тебе.

Названий охоронець з’явився і посланець халіфа 
піднявся щоб іти за ним, коли візир продовжив безневин
ним тоном:

-  Я гадаю, що як людина далекоглядна ти, напевно, 
сплатив усі свої борги, розділив свої багатства поміж 
своїми синами і віддав заміж усіх дочок?

Посланець повертається, сідає, і раптом відчуває 
себе дуже виснаженим.

-  Що ти мені порадиш?
-  А халіф тобі не залишив ніяких інших вказівок, 

жодної іншої можливості домовитись?
-  Він мені сказав, що якщо дійсно не буде жодного 

іншого способу уникнути цього одруження, він хотів би 
отримати у якості компенсації триста тисяч золотих 
динарів.

-  Ну ось, вже вимальовується дещо кращий спосіб 
дій. Але я не думаю, що це розумно. Після всього, що 
султан зробив для халіфа, після того, як він привів його 
назад^до міста, з якого його вигнали шиїти, після того, як 
він відновив його багатства та території, халіф іще 
наважується вимагати компенсації. Ми могли б прийти до 
такого ж результату не ображаючи Тогрул-бека. Ти йому 
скажеш, що халіф віддає йому руку своєї доньки, а я, зі 
свого боку, скористаюся з цього моменту глибокої втіхи, 
щоб підказати йому думку про подарунок у вигляді 
динарів, достойний такої партії.

Так все і сталося. Султан, перейнятий радісним
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збудженням, сформував величезну процесію, що включала 
візира, багатьох правителів, десятки офіцерів та санов
ників, старших жінок з його роду, сотні вартових та рабів, 
які мали нести до Багдаду найдорогоцінніші подарунки: 
камфору, миро, парчу, скрині повні коштовних прикрас, а 
також сто тисяч золотих монет.

Халіф дав аудієнцію основним членам делегації, 
обмінявся з ними ґречними але невизначеними словами, 
потім, залишившись наодинці з візиром султана сказав 
йому з усією відвертістю, що ніколи не дасть згоди на цей 
шлюб, а якщо його спробують присилувати, він залишить 
Багдад.

-  Якщо такою є позиція Вождя правовірних, чому ж 
він запропонував можливість залагодження у динарах?

-  Я не міг прямо сказати «ні». Я сподівався, що 
султан зрозуміє, через моє ставлення, що він не може 
очікувати на таку жертву від мене. Тобі я можу сказати, що 
ніколи жоден султан, чи тюрком він був, чи персом, не 
вимагав такого від халіфа. Я повинен захистити свою 
честь!

-  Кілька місяців тому, коли я відчув, що твоя відпо
відь може бути негативною, яг спробував підготувати 
султана до цієї відмови, я пояснив йому, що ніхто до нього 
ще не наважувався висловити подібного прохання, що не 
було такої традиції і люди здивуються. Але те, що він 
відповів мені, я ніколи не наважуся повторити.

-  Говори, нічого не бійся!
-  Хай звільнить мене від цього Вождь правовірних, 

ніколи ці слова не злетять з моїх вуст.
Халіф почав виявляти нетерплячість.
-  Говори, я наказую тобі, нічого не приховуй!
-  Султан спочатку почав ображати мене, звинува

чуючи в тому, що я став проти нього на бік Вождя право
вірних... Він загрожував закувати мене у кайдани...
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Візир продовжував щось невиразно мурмотіти. Він 
робив це навмисно.

-  Переходь до справи! Скажи, що говорив Тогрул-
бек?

-  Султан закричав: «Дивний рід ці Аббасиди! їхні 
предки завоювали найкращу половину землі, вони побу
дували найбільш квітучі міста, а подивись на них сьогодні! 
Я забираю в них імперію, а вони з цим миряться, я займаю 
їхню столицю -  вони з того щасливі, вони самі завалюють 
мене подарунками і Вождь правовірних мені каже: «Всі 
землі, що дав мені Бог, я віддаю тобі, всіх вірних, чиї долі 
Він довірив мені, я віддаю у твої руки». Він благає мене, 
щоб я взяв його палац, його особу, його гарем, під крило 
моєї протекції. Але якщо я прошу його доньку, він не 
кориться і бажає захищати свою честь. Невже чересла 
незайманої дівчини залишилися єдиною територією, за 
яку він ще готовий битися?»

Халіф задихався, його слова годі було розчути, візир 
скористався тим, щоб завершити послання:

-  Султан додав: «Піди і скажи їм, що я візьму цю 
дівчину, так, як я взяв цю імперію, так, як я взяв Багдад!»

УШ

Джахана детально,' насолоджуючись почуттям про
вини, розповідає про шлюбні негаразди сильних світу 
цього. Вирішивши не засуджувати кохану, Омар щиро 
приєднується тепер до всіх її гримасок. Інколи, жартуючи, 
вона погрожує замовкнути, він благає її продовжувати, 
підтверджуючи благання пестощами, хоча він і дуже добре 
знає, чим закінчується ця історія.
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Вождь правовірних все ж таки був змушений сказати 
«так», переживаючи у душі смертельну образу. Отримавши 
очікувану відповідь, Тогрул вирушив до Багдаду. Ще не 
досягши міста, він поспішив послати поперед себе свого 
візира, щоб той розвідав ситуацію, адже йому так і кортіло 
побачити, які приготування до весілля вже розпочалися.

Коли посланець прибув до палацу халіфа, йому у 
дуже статечних та ґрунтовних висловах пояснили, що 
можна підписати шлюбний договір, але про з’єднання 
чоловіка і дружини не можна й говорити, «з огляду на те, 
що важливою є сама честь альянсу, а не зустріч чоловіка і 
жінки».

Візир був розлючений, але володів собою.
-  Наскільки я знаю Тогрул-бека, пояснив він, я можу 

вас запевнити, без найменшого ризику припуститися 
помилки, що значення, яке він надає цьому поєднанню з 
нареченою аж ніяк не є другорядним.

Дійсно, щоб довести жар свого палкого прагнення, 
султан не вагався привести свої війська у стан бойової 
готовності, розташувати війська у Багдаді і оточити палац 
халіфа. Останній мусив припинити боротьбу, тож «зуст
річ» відбулася. Князівна сіла на золототкану постіль, 
Тогрул-бек увійшов до кімнати, поцілував підлогу перед 
нею, «потім він вшанував її близькістю, -  стверджують 
хронікери, -  навіть не попросивши зняти з лиця покри
вало, нічого не кажучи, не звертаючи уваги на її 
присутність». Відтоді він відвідував її кожного дня, 
приносячи багаті подарунки, кожного дня був близький із 
нею, але жодного разу вона не дозволила йому побачити 
своє обличчя. Щоразу, коли він виходив після «зустрічі», 
велика кількість людей чекала на нього, адже він був у 
такому доброму гуморі, що задовольняв усі клопотання і, 
не рахуючи* роздавав щедрі подарунки.
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Від цього шлюбу занепаду та зарозумілості не 
народилося дитини. Тогрул помер через шість місяців. 
Його безплідність була загальновідомою, але він розлу
чився з двома своїми першими дружинами, звинувативши 
їх у хворобі, на яку страждав сам. Жінки змінювали одна 
одну, дружини, рабині, і зрештою він мусив, все ж таки, 
визнати очевидний факт: якщо й був якийсь ґандж, то саме 
він був його носієм. До кого тільки не зверталися -  до 
астрологів, цілителів та шаманів; йому прописали ковтати, 
кожен повний місяць, крайню плоть щойно обрізаної 
дитини. Безрезультатно. І йому довелося змиритися. Але 
щоб ця неміч не зменшила його авторитету серед оточен
ня, він створив для себе непорушну репутацію ненасит
ного коханця, тягаючи за собою, навіть для найкоротшої 
подорожі, переповнений гарем. Його чоловіча сила була 
обов’язковою темою для розмов у його оточенні, і не рідко 
його офіцери, і навіть іноземні гості, цікавилися його 
подвигами, розхвалювали його нічну енергію, запитуючи в 
нього рецепти та еліксири.

Отже Саїда стала вдовою. Спустіла її золота постіль, 
але вона навіть не думала про те жалкувати. Більш серйоз
ною була відсутність влади. Імперія щойно народилася, і 
навіть якщо вона носила ім’я якогось невідомого предка 
Сельджука, істинним засновником її був Тогрул. А те, що 
він не залишив по собі дитини, мало занурити мусульман
ський Схід в анархію. Братів, племінників, двоюрідних 
братів годі було й злічили. Але тюрки не знали ні права 
старшинства, ні правил наступності.

Проте, дуже скоро, одній людині вдалося змусити 
визнати себе за правителя. То був Алп-Арслан, син Чагри- 
бека. За кілька місяців він узяв гору над членами клану, 
вбиваючи одних та купуючи лояльність інших. Скоро він 
став для своїх підданих великим монархом, непохитним і
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справедливим. Але поговір, підживлюваний його суперни
ками, переслідуватиме і його: тоді як безплідному Тог- 
рулові приписували чоловічу силу, що б’є через край, Алп- 
Арслан, батько дев’ятьох дітей, мав, образ чоловіка, якого 
мало приваблює протилежна стать. Ось такі випадки трап
ляються через людську вдачу та чутки. Його вороги 
прозвали його «Жоноподібним», його придворні ретельно 
уникали того, щоб їхні розмови зводилися до такої 
незручної теми.

І саме ця репутація, заслужена чи ні, спричинить 
майбутню поразку нового правителя, перервавши кар’єру, 
яка так блискуче починалася.

Цього Джахана та Омар ще не знають. У той час, 
коли вони ведуть бесіду в альтанці у саду Абу Тахера, Алп- 
Арслан, у свої тридцять вісім років, є наймогутнішою 
людиною у світі. Його імперія простягається від Кабулу* 
до Середземного моря, його влада ніким не обмежена, 
його армія йому вірна, він має за візира найвидатнішого 
державного діяча своєї епохи Нізама аль-Мулька. До того 
ж, Алп-Арслан щойно отримав, при маленькому селищі 
Малазгерд, що в Анатолії, гучну перемогу над Візантій
ською імперією, армія якої відчутно поріділа, а базилевс^ 
став бранцем. У всіх мечетях, проповідники прославляють 
його подвиги, вони розповідають, як, під час битви, він 
загорнувся у білий саван і напахтився ароматичними 
речовинами бальзамувальників, як зміг захопити російсь
ких розвідників, що їх підіслали візантійці, як наказав 
відрізати їм носи, а також, як повернув свободу полоне
ному базилевсові.

Безперечно, велика мить для ісламу, але й предмет 
великої заклопотаності для Самарканду. Алп-Арслан завж
ди палко бажав захопити це місто, він навіть уже якось 
намагався ним заволодіти. І лише конфлікт із візантій
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цями змусив його заключити перемир’я, скріплене шлюб
ними альянсами між двома династіями: Малик-шах, 
старший син султана, отримав руку Теркен-хатун, сестри 
Наср-хана, а сам хан побрався із дочкою Алп-Арслана.

Але такі домовленості нікого не можуть увести в 
оману. Відтоді, як він дізнався про перемогу свого свекра 
над християнами, володар Самарканду боїться найгіршого 
для свого міста. Він не помиляється у своїх передбаченнях 
і події прискорюються.

Двісті тисяч сельджукських вершників вже готові 
перетнути «річку», ту, яка тоді називалася <Джайхун, в 
давнину -  Окс, а пізніше -  Аму-Дар’я. Знадобиться двад
цять днів, щоб останній солдат перейшов хисткий міст зі 
зв’язаних човнів.

У Самарканді тронна зала часто наповнена людьми, 
але там панує тиша, ніби у домі померлого. Здається, і сам 
хан через це випробування став більш поміркованим, вже 
не чутно його вибухів гніву, ані громовиць голосу. Але 
придворні від того виглядають пригніченими. Його 
зарозумілість їх заспокоювала, навіть, якщо вони і ставали 
її жертвами. Тепер його спокій їх турбує, вони відчувають, 
що він покорений, його вважають вже переможеним, 
думають про свій порятунок. Що робити? Тікати і вже 
почати зраджувати? Ще почекати? Молитися?

Двічі на день хаЦ піднімається, за ним кортежем 
ідуть його близькі. Він1 збирається перевірити частину 
міського муру, змушує солдатів та населення бурхливо 
вітати себе. Протягом одного з таких оглядів, молоді горо
дяни намагалися наблизитися до монарха. Затримані 
охоронцями на відстані, вони кричали, що готові битися 
пліч-о-пліч із солдатами, померти щоб захистити своє
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місто, хана і династію. Далекий від того, щоб радіти, 
роздратований суверен, перериває свій візит і поверта
ється тією ж дорогою, грубо наказавши солдатам розій
тися.

Діставшись палацу, він вичитує своїм офіцерам:
-  Коли мій дід, хай збереже Господь в нас пам’ять 

про його мудрість, схотів заволодіти містом Балх, жителі 
взяли до рук зброю у відсутність їхнього правителя і вбили 
велику кількість наших солдат, змусивши нашу армію 
відступити. Мій предок писав тоді Махмуду, володарю 
Балха, листа з докорами: «Я дуже хочу, щоб наші війська 
зійшлися, і Бог дасть перемогу тому, кому Він схоче, але 
куди ми прийдемо, якщо прості люди починають 
втручатися у наші суперечки?» Махмуд визнав, що той має 
рацію і покарав своїх підлеглих, заборонив їм носити 
зброю, та наказав, щоб їм сплатили золотом за руйнування 
спричинені битвами. Але те, що справедливо для жителів 
Балха, ще більше справедливо для жителів Самарканду, які 
за природою своєю непокірні, я волію скоріше сам піти до 
Алп-Арслана, ніж завдячувати моїм порятунком городя
нам.

Офіцери одноголосно приєдналися до його думки, 
вони пообіцяли придушувати будь-яку народну ініціативу, 
повторили свої присяги вірності, поклялися битися, як 
поранені звірі. І це не просто слова. Війська Трансоксианії 
не менш мужні ніж сельджукські. Алп-Арслан має лише 
перевагу у кількості вояків і у віці. Не лише в своєму віці, 
але й у віці династії. Він належить до другого покоління, 
чиєю рушійною силою є амбіція засновництва. Наср уже 
п’ятий в роду, і він більше переймається тим, щоб 
користуватися зі здобутків, ніж розширювати вплив.
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Протягом всіх цих лихоманкових днів, Хайям бажав 
залишатися на відстані від життя міста. Зрозуміло, він не 
міг ухилитися від того, щоб час від часу не з’являтися при 
дворі, або у каді, щоб не здалося, ніби він покинув їх у час 
випробувань. Але війна існувала для нього лише як абст
рактна ідея, що його надихала. Все частіше він закривався 
в альтанці, занурений у свої роботи, або в таємну книгу, 
чиї сторінки він пристрасно вимережував написами.

Лише Джахана зв’язувала його з реальністю драми, 
що відбувалася навколо; кожного вечора вона приносила 
йому звістки про воєнні події, сповіщала про\настрої у 
палаці. Він слухав її, не виявляючи особливої зацікавле
ності.

Пересування Алп-Арслана місцевістю повільне. Над
то велика армія рухається важко, дисципліна ледь намі
чена, хвороби, необхідність долати болотисті ділянки. 
Спротив населення, іноді дуже запеклий, також утруднює 
ходу. Один чоловік особливо обтяжив на певний час життя 
султанові. Це комендант фортеці, яка стоїть неподалік від 
ріки. Армія могла б її обійти і продовжувати свій шлях, але 
тоді її тили були б менш надійними, кількість нападів би 
збільшилася і, в разі ускладнень, відступ виявився б просто 
згубним. Тож з фортецею необхідно було покінчити, і Алп- 
Арслан віддав наказ про це ще десять днів тому. Спроби 
штурму почастішали. і

У Самарканді за цієр битвою слідкують дуже уваж
но. Кожні три дні прилітає голуб, випущений захисника
ми. Послання від них ніколи не містить заклику про допо
могу, не говорить про вичерпаність припасів та людських 
сил, в ньому йдеться тільки про втрати ворога, про чутки 
про епідемію, що розповсюдилася серед тих, хто обложив 
фортецю. Комендант укріплення, такий собі Юсеф, родом 
із Хорезму^, відразу стає героєм Трансоксианії.
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Проте настала мить, коли завойовники все ж таки 
захопили жменьку захисників, вони підірвали фундамент 
фортеці, а мури взяли штурмом. Юсеф бився до остан
нього подиху, перед тим, як його поранили та полонили. 
Його відпровадили до султана, якому було цікаво подиви
тися на причину своїх неприємностей. Перед ним постав 
невисокий сухуватий чоловік, скуйовджений та запилю- 
жений. Він стоїть прямо, гордо піднявши голову, поміж 
двох велетнів, що міцно тримають його за руки. Сам Алп- 
Арслан сидить підібгавши ноги на дерев’яному узвишші, 
вкритому подушками. Двоє чоловіків довго дивляться 
одне на одного з викликом, потім переможець наказує:

-  Хай у землю заб’ють чотири палі, прив’яжуть 
бранця до них та роздеруть його на шматки.

Юсеф дивиться на нього презирливим поглядом з 
низу вгору і вигукує:

-  Хіба так поводяться з тим, хто бився, як справжній 
чоловік?

Алп-Арслан не відповів, він відвернув обличчя. 
Полонений звертається до нього:

-  Ти, Жоноподібний, я до тебе говорю!
Султан підскочив, ніби його вкусив скорпіон. Він 

хапає свій лук, що стояв поряд із ним, натягує стрілу і, 
перед тим, як вистрелити, наказує охоронцям відпустити 
Юсефа. Він не може, без ризику поранити власних солдат, 
поцілити у зв’язану людину. В будь-якому разі він нічого 
не боїться, він ніколи не промахувався по своїй цілі.

Чи через крайню знервованість, чи через поспіх, але 
цього разу йому не вдається влучити з такої короткої 
відстані. Й оскільки Юсефа султан не поцілив, і вже не має 
часу спустити другу стрілу -  бранець кидається на нього. 
Алп-Арслан, сидячи на своєму п’єдесталі, не може захи
щатися, намагається випручатися, чіпляється ногами за
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подушку і падає на землю. Юсеф уже на ньому, він тримає 
в руці ножа, якого ховав у своєму одязі, і встигає про
штрикнути султанові живота перед тим, як сам упав, 
вбитий потужним ударом. Солдати люто накинулися на 
його вже мертве, порубане тіло. Але він зберігає на своїх 
устах глузливу посмішку, яку смерть зробила непорушною. 
Він помстився, султан не на довго переживе його.

Дійсно, Алп-Арслан помре через чотири ночі агонії, 
повільної агонії та гірких міркувань. Його слова були 
донесені до нас тогочасними літописами: «Одного дня я 
уважно оглядав моє військо з висоти скелі, я відчув як 
земля тремтить під поступом солдат, я сказав собі: «Я 
володар світу! Хто зможе рівнятися зі мною? За мою пиху 
та за моє марнославство Бог послав мені наймізернішого з 
людей, переможеного, полоненого, засудженого, що вже 
йшов на страту; він виявився могутнішим за мене, він 
наніс мені удар і повалив мене з мого трону, він позбавив 
мене життя».

Чи не наступного дня після цієї драми Омар Хайям 
написав у своїй книзі:

Захопить хтось владу й гукає -  це я!
Золотом хвалиться інший -  це я!
Ось мрії поманять людину до слави,
Та смерть вже стоїть на порозі -  це я!

IX

У святковому Самарканді лише одна жінка 
наважується плакати -  дружина тріумфуючого хана, адже 
передовсім вона є дочкою заколотого султана. Звісно, її
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чоловік виразив їй свої співчуття, він наказав усьому 
гарему перебувати в жалобі, він наказав відшмагати перед 
нею одного євнуха, що виявляв занадто велику радість. Але 
повернувшись у свій диван, він не вагаючись повторював 
своєму оточенню: «Бог зглянувся на наші молитви».

Можна подумати, що у ту епоху жителі міст не мали 
жодної підстави надавати перевагу тому чи іншому 
володарю. Проте вони молилися, тому, що боялися зміни 
володаря, яку супроводжують вбивства, страждання, 
неминучі пограбування та руйнація. Потрібно було, щоб 
монарх перейшов усі межі дозволеного, піддав населення 
надмірним податкам, постійним утискам, щоб люди 
зажадали бути завойованими іншим. Але це не випадок 
Насра. Якщо він не був найкращим із монархів, він, 
напевно, не був і найгіршим, до нього пристосовувалися і 
лише молилися до Всевишнього, щоб Він обмежив його 
безчинства.

Отже в Самарканді святкують уникнення війни. 
Величезна площа Рас-аль-Так переповнена криками та 
димом. До кожної стіни прихилена розкладка мандрівного 
торгівця. Під кожним вуличним ліхтарем імпровізують 
співачки, гравці на лютні. Цікаві городяни сотнями 
юрмляться навколо оповідачів, хіромантів, заклинателів 
змій. В центрі площі, на хистких, нашвидкуруч зведених 
підмостках відбувається традиційне змагання народних 
поетів, що прославляють незрівнянний Самарканд, непри
ступний Самарканд. Публіка не бариться з оцінкою. Тут же 
піднімаються одні зірки і заходять інші. То там то тут 
видніються багаття, палять дрова. Вже грудень і ночі дуже 
холодні. У палаці пустіють, а потім і розбиваються глеки з 
вином, сп’яніння хана життєрадісне, галасливе та 
завойовницьке.

Наступного дня, він наказує проголошувати у вели

65



кій мечеті молитву за покійного, потім він отримує 
вираження співчуття через смерть свого свекра. І ті самі 
люди, які вчора прибігли, щоб привітати його з пере
могою, повернулися, у жалобі, щоб виразити свою скор
боту. Каді, який прочитав кілька віршів з нагоди та 
запросив Омара зробити те саме, шепнув на вухо 
останньому:

-  Не дивуйся нічому, дійсність має два лиця, люди 
також.

Того самого вечора Наср-хан запросив Абу Тахера. 
Володар просить каді приєднатися до делегації від Са
марканду, якій доручено вшанувати пам’ять загиблого 
султана. Омар вирушає разом зі ста двадцятьма іншими 
особами.

Місцем вшанування пам’яті та вираження співчуття 
слугує колишній табір Сельджукідів, розташований прямо 
на північ від ріки. Тисячі наметів та шатер зведено навколо 
цього місця, справжнє містечко, де достойні представники 
Трансоксианії сусідять, відчуваючи недовіру, з кочовими 
воїнами з довгим, заплетеним у коси волоссям, які 
прийшли відновити підданство свого клану. Малик-шах, 
сімнадцятирічний велетень з обличчям дитини, огорнутий 
просторою накидкою з каракулю, сидить на п’єдесталі, 
тому самому п’єдесталі, який бачив, як був скинутий його 
батько Алп-Аслан. ІЗа кілька кроків від нього стоїть вели
кий візир, розум імперії. Він має п’ятдесят п’ять років, 
Малик-Шах називає його «батьком» -  знак найвищої 
шани. Всі інші звертаються до нього за його титулом, 
Нізам аль-Мульк, Порядок Держави. Ніколи прізвисько не 
було таким заслуженим. Кожного разу, коли наближається 
поважний відвідувач, юний султан запитує поглядом свого
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візира. Той вказує йому ледь помітним знаком чи має він 
показатися привітним або стриманим, відкритим або 
недовірливим, уважним або байдужим.

Делегація з Самарканду в повному складі упала 
навколішки перед Малик-Шахом, який приймає це, 
поблажливо похитуючи головою, потім певне число 
достойників відходить від делегації, щоб направитись до 
Нізама. Візир незворушний, його підлеглі метушаться 
навколо нього, але він дивиться на них та слухає їх не 
реагуючи. Не слід уявляти його гучноголосим хазяїном 
палацу. Він всюдисущий, немов лялькар, який непоміт
ними доторками змушує інших рухатися так, як бажає. 
Його мовчання увійшло до прислів’я. Не рідко відвідувач 
може провести у нього годину, не обмінюючись з ним 
жодними іншими словами, крім формулювань привітання 
та прощання. Адже його відвідують не лише для того, щоб 
поговорити, до нього приходять, щоб знову засвідчити 
свою відданість, розвіяти підозри, нагадати про себе.

Отже дванадцять осіб із делегації від Самарканду 
отримали привілей торкнутися десниці, що керує імпе
рією. Омар ішов одразу за каді. Абу Тахер стиха промовляє 
фразу. Нізам хитає головою, затримує його руку в своїй 
кілька секунд, для каді це честь. Коли ж надходить черга 
Омара, візир нахиляється до його вуха і шепоче:

-  Через рік, день у день, будь в Ісфахані, ми з тобою 
поговоримо.

Хайям не впевнений, що добре розчув, він відчуває 
ніби його розум запаморочується. Вельможна особа 
змушує його ніяковіти, церемоніал вражає, гомін і пере
шіптування п’янять, викрики плакальниць оглушують; він 
більше не довіряє своїм органам чуття, він хотів би мати 
підтвердження, уточнення, але людський потік вже під
штовхує його, візир дивиться в інший бік, знову мовчки 
хитає головою.
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На зворотному шляху Хайям без упину перебирає в 
умі цей випадок. Чи він єдиний, кому візир прошепотів ці 
слова, чи не переплутав той його з кимсь іншим, і чому 
призначена зустріч така віддалена в часі та просторі?

Він вирішує поговорити про це з каді. Оскільки той 
ішов прямо перед ним, можливо він зміг щось почути, 
відчути, або вгадати. Абу Тахер, от хитрюга, спочатку дав 
Омарові переказати всю сцену його зустрічі з великим 
візиром, перед тим як сказати:

-  Я помітив, що візир тобі прошепотів кілька слів; я 
їх не чув, але я можу з певністю стверджувати, що він не 
переплутав тебе з кимось іншим. Чи ти бачив підлеглих, 
що його оточують? їхнє завдання збирати інформацію про 
склад кожної делегації, підказувати йому ім’я та поло
ження тих, хто підходить до нього. Вони у мене запитали 
твоє ім’я, уточнили, чи ти є дійсно той самий Хайям з 
Нішапура, вчений, астролог, отже немає жодної помилки 
щодо твоєї особи. До того ж, у Нізама аль-Мулька, ніколи 
не буває плутанини, окрім такої, яку він вважає за доцільне 
створити.

Дорога пласка і каменяста. Праворуч, дуже далеко, 
лінія високих гір Памірського хребта. Хайям і Абу Тахер 
їдуть верхи поряд, їхні коні без кінця торкаються одне 
одного.

-  А що він може хотіти від мене?
-  Щоб дізнатися, потрібно почекати рік. Від цієї миті 

я раджу тобі не загризати у здогадах -  чекати треба ще дуже 
довго, а таке випробування може тебе виснажити. І голов
не -  не говори про це нікому!

-  Невже я зазвичай такий говіркий?
Його слова звучать як докір. Але каді не дозволяє 

собі розгубитися:
-  Я хочу, щоб ти мене зрозумів правильно: не говори 

про це тій жінці!
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Омар мав би здогадатись, візити Джахани не могли 
так довго повторюватися, залишаючись непоміченими. 
Абу Тахер продовжує:

-  Від вашої першої зустрічі, вартові прийшли і 
повідомили мені про цей факт. Я вигадав складну історію, 
щоб виправдати її візити. Попросив, щоб ніхто не бачив, 
як вона проходить і заборонив, щоб вранці тебе будили. 
Не сумнівайся й на мить -  ця альтанка -  твій дім, я хочу, 
щоб ти це знав, і сьогодні і завтра. Але потрібно, щоб я 
розказав тобі про цю жінку.

Омар опинився у складному становищі. Йому зовсім 
не подобається тон, яким його друг промовляє «ця жінка», 
він не має ніякого бажання обговорювати своє кохання. 
Хоча він нічого не відповідає своєму старшому другові, 
його лице має підкреслено замкнений вираз.

-  Знаю, мої слова тебе сердять, але я скажу тобі до 
кінця все те, що маю сказати, і якщо наша надто недавня 
дружба не дає мені такого права, мій вік і моя посада це 
виправдовують. Коли ти вперше побачив цю жінку у 
палаці, ти дивився на неї з бажанням. Вона молода і 
вродлива, її поезія сподобалася тобі, її сміливість розігріла 
твою кров. Проте щодо золота, ваше ставлення було різне. 
Вона напихалася тим, що в тебе викликало відразу. Вона 
чинила, як придворна поетеса, ти ж чинив як мудрець. Чи 
говорив ти з нею про це відтоді?

Відповідь -  ні, і навіть якщо Омар нічого не сказав, 
Абу Тахер дуже добре її почув. Він продовжував:

Часто, на початку зв’язку уникаєш делікатних 
питань, боїшся зруйнувати цю крихку споруду, яка щойно 
зводилася з такою обережністю, але, як на мене, те, що 
розділяє тебе з цією жінкою є важливим, це сутнісна роз
біжність. Ви по різному дивитеся на життя.

-  Вона жінка, і до того ж вдова. Вона намагається
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вижити, не будучи залежною від хазяїна, і я можу тільки 
захоплюватися її сміливістю. І як можна дорікати їй за те, 
що вона взяла золото за вірші, які були того варті?

-  Я розумію, -  сказав каді, задоволений тим, що 
нарешті втягнув свого друга у цю розмову. -  Але чи при
пускаєш ти принаймні таку можливість, що ця жінка не 
буде здатною зміняти придворне життя на якесь інше.

-  Можливо.
-  Чи погоджуєшся ти з тим, що для тебе придворне 

життя ненависне, нестерпне, і що ти не залишатимешся 
тут ні на мить довше ніж потрібно?

Запала ніякова мовчанка. Абу Тахер закінчує тим, 
що заявляє, чітко і твердо:

-  Я сказав тобі те, що ти мав почути від справжнього 
друга. Відтепер я більше не зачіпатиму цю тему, якщо 
тільки ти не заговориш зі мною про це перший.

X

Діставшись Самарканду, вони були виснажені через 
холод, поїздку верхи та незручність, що встановилася між 
ними. Омар одразу ж повертається до своєї альтанки, не 
витрачаючи часу на вечерю. Він склав під час подорожі три 
чотиривірші, які тепер почав читати вголос, і десять, і 
двадцять разів, заміняючи слово, змінюючи зворот, перед 
тим як довірити їх таємниці свого рукопису.

Несподівано з’явилася Джахана, раніше ніж звичай
но, прослизнула через відкриті двері, беззвучно позбавив
шись свого шерстяного покривала. Вона тихо підкрадаєть
ся ззаду. Омар все ще зосереджений. Раптом вона охоплює 
його шию своїми оголеними руками, притискає обличчя
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до лона, і проводить йому по очах своїм запашним 
волоссям.

Хайям мав би бути задоволеним -  чи може зако
ханий сподіватися на більш ніжну агресію? Чи не повинен 
він був, щойно пройде мить здивування, зімкнути свої 
руки на талії своєї коханої, стиснути її в обіймах, 
прихилити до її тіла усі страждання розлуки і весь жар 
нової зустрічі? Але Омар стурбований цим втручанням. 
Його книга ще лежить розкрита перед ним, а йому 
хотілося б зробити так, щоб вона зникла. Його перше ба
жання -  звільнитися, і навіть якщо він одразу ж роз
каюється, навіть якщо його вагання тривало лише мить, 
Джахана, яка відчула це коливання і цю форму холодності, 
доволі швидко зрозуміла і причину цього. Вона дивиться 
на книгу недовірливим оком, так ніби йдеться про 
суперницю.

-  Даруй! Мені так не терпілося знову тебе побачити, 
я й не гадала, що мій прихід може бути для тебе незруч
ним.

Тепер їх розділяє важка мовчанка, і Хайям поспішає 
розірвати її:

-Т и  про цю книгу, так? Це правда, я не збирався тобі 
її показувати. Я завжди ховав її у твоїй присутності. Але 
людина, яка мені її подарувала змусила мене пообіцяти, 
що я зберігатиму її в таємниці.

Він простягає книгу їй. Вона кілька секунд гортає 
сторінки, показуючи якнайбільшу байдужість, побачивши 
ці кілька списаних сторінок, що губилися серед десятків 
пустих листків. Вона повертає йому книгу з явною 
гримасою.

-  Навіщо ти мені її показуєш? Я нічого в тебе не 
просила. До того ж, я ніколи не вчилася читати. Все, що я 
знаю, я вивчила слухаючи інших.
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Омар тим не дивується. У ті часи не рідко трап
лялося, що хороші поети були неписьменними; так само, 
зрозуміло, як і практично всі жінки.

-  А що в цій книзі є такого таємного, алхімічні 
формули?

-  Це вірші, які я іноді пишу.
-  Вірші заборонені, єретичні? А може такі, що 

підривають існуючий державний лад?
Вона дивиться на нього з підозрою, але він 

захищається сміючись:
-  Ні, що ти збираєшся там знайти? Хіба я маю душу 

заколотника? Це лише рубаят про вино, про красу життя 
та його суєтність.

-  Ти? Ти пишеш рубаят?
У неї вирвався недовірливий, майже презирливий 

вигук. Рубаят належать до низького літературного жанру, 
легкого і навіть вульгарного, гідного лише пера поетів з 
бідних кварталів. І якщо те, що такий вчений як Омар 
Хайям час від часу і складе якогось рубаї може сприй
матися як розвага, дрібний грішок, можливо навіть 
кокетування; але те, що він завдає собі клопоту тим, що 
дуже серйозно записує ці вірші до книги оповитої таєм
ничістю, ось що дивує та непокоїть поетесу, чия свідомість 
обмежена нормами красномовства. Омар здається дещо 
засоромленим; Джахана заінтригована:

-  А ти міг би прочитати мені кілька віршів?
Омар не хоче заходити далі.
-  Я міг би прочйтати тобі їх усі, одного дня, коли я їх 

вважатиму готовими для того, щоб їх читати.
Вона більше не наполягає, відмовляється 

розпитувати далі, але кидає йому, не надто підкреслюючи 
іронію:

-  Коли ти заповниш цю книгу, гляди, не подаруй її
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Наср-хану, він не має великої поваги до авторів рубаят; він 
більше ніколи не запросить тебе сісти поряд із собою на 
троні.

-  Я не маю наміру дарувати цю книгу нікому, хто б 
це не був, не сподіваюся мати з неї якусь користь, і не маю 
амбіцій придворного поета.

Вона поранила його, він поранив її. У тиші, що їх 
огорнула, один і друга запитують себе чи не стали вони 
надто далекими, чи ще є час, щоб розкаятися, щоб 
врятувати те, що ще можна врятувати. В цей момент 
Хайям сердиться не на Джахану, він сердиться на каді. Він 
жалкує, що тоді дозволив йому говорити і запитує себе, чи 
його слова не скаламутили безповоротно той погляд, яким 
він дивиться на свою коханку. До цього вони жили у 
солодкій безтурботності, зі спільним бажанням ніколи не 
згадувати те, що може їх розділяти. «Чи каді відкрив мені 
очі на правду, чи він лише закрив від мене щастя?» -  
міркує Хайям.

-  Ти змінився, Омаре; я не змогла б сказати в чому, 
але є в твоїй манері дивитися на мене і говорити зі мною 
щось таке, що я би не змогла визначити. Так, ніби ти 
підозрюєш мене в якомусь злодіянні, так ніби ти сердишся 
на мене через щось. Я не розумію тебе, але, раптом, мені 
стало так сумно.

Він намагається притягти її до себе, вона прудко 
уникає цього.

-  Ні, ти не можеш так мене заспокоїти! Наші тіла 
можуть продовжити наші слова, але вони не можуть ні 
змінити їх ні заперечити. Що відбувається, скажи?

-  Джахано! А якби ми вирішили більше ні про що не 
говорити до завтра?

-  Завтра, мене вже тут не буде, на світанку хан 
полишає Самарканд.
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-  Куди він їде?
-  Кіш, Бухара, Термез^... Я не знаю. Весь двір поїде 

за ним, і я теж.
-  А ти не змогла 6 залишитися в Самарканді, у своєї 

двоюрідної сестри?
-  Якби ж ішлося лише про те, щоб знайти виправ

дання! Я маю місце при дворі. Щоб заробити його, я 
мусила битися як десять чоловіків. І я не випущу його з рук 
сьогодні, лише для того, щоб забавлятися в альтанці у 
садку Абу Тахера.

І тоді, навіть не подумавши, він каже:
-  Але ж ідеться не про те, щоб розважатися. Чи не 

хотіла б ти розділити зі мною моє життя?
-  Розділити твоє життя? Але ж немає чого розділяти!
Вона сказала це без жодного роздратування. Це була

лише констатація, не позбавлена ніжності до того ж. Але 
побачивши як жахливо змінився на лиці Омар, вона 
починає, ридаючи, благати його.

-  Я знала, що буду плакати цього вечора, але не 
гадала, що такими гіркими сльозами; я знала, що ми маємо 
розлучитися на довго, можливо назавжди, але не з такими 
словами і не такими поглядами. Я не хочу, щоб від 
найкрасивішого кохання, яке я пережила, у мене лишилися 
спогади про очі цього незнайомця. Поглянь на мене, 
Омаре, востаннє! Згадай, я твоя коханка, ти любив мене, я 
любила тебе. Чи ти мене ще впізнаєш?

Хайям ніжно огфтає її рукою. Він зітхає:
-  Якби ж ми мали принаймні вільний час, щоб 

порозумітися, я знаю, що цю дурну сварку було б забуто, 
але час невідворотно переслідує нас, він вимагає від нас 
того, щоб ми кінець кінцем вирішили наше майбутнє у ці 
неспокійні хвилини.

У свою чергу, він відчуває як по його обличчю
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пробігає сльоза. Ця сльоза... Він волів би сховати її, але 
Джахана пристрасно обіймає його, вона пригорнула його 
лице до своїх грудей.

-  Ти можеш сховати від мене те, що пишеш, але не 
свої сльози. Я хочу їх бачити, відчувати їх на дотик, 
змішувати з моїми, я хочу зберегти їхній слід на своїх 
щоках, я хочу зберегти їхній солоний смак на моєму язику.

Здавалося, обоє вони прагнули розчахнутися, 
задихнутися, піти у небуття. їхні руки божеволіють, одіж 
розривається. Незрівнянна ніч кохання, в якій два тіла 
розпалені пекучими сльозами. Вогонь розповсюджується, 
огортає їх, повністю підкоряє, п’янить, змушує загорітися 
їхню шкіру, аж до меж задоволення. У пісочному годин
нику, що стоїть на столі, вибігає час, піщинка за піщин
кою, вогонь утихомирюється, жевріє, згасає, виснажена 
посмішка затримується на лиці. їхнє дихання зливається 
надовго. Омар шепоче, звертаючись до неї, а може до долі, 
перед якою вони щойно так легковажили:

-  Наша суперечка лише починається.
Джахана обіймає його, закривши очі.
-  Не давай мені спати до світанку!
Наступного дня -  два нові рядки у рукописі. 

Каліграфія витончена, непевна та звивиста:

Поряд з коханою, Хайяме, самотнім був ти,
А тепер -  поїхала вона, і єдність можеш ти відчути.

XI

Кашан -  оаза з низенькими будиночками на Шовко
вому шляху, розташована на краю Солоної пустелі
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Каравани тут дістають прихисток та перепочинок перед 
тим, як перейти Каргас Кух, похмуру гору Грифів, гніздо 
розбійників, які чинять свої злочини на підступах до 
Ісфахану.

Кашан збудовано із глини та грязюки. Відвідувач 
марно шукає тут якоїсь святково прикрашеної стіни, орна
ментованого фасаду. Проте саме тут створюється найдо
рожча полив’яна цегла, що прикрашає зеленим та золотим 
кольором тисячі мечетей, палаців та медресе^, від 
Самарканду до Багдаду. На всьому мусульманському Сході 
фаянс називається просто каші, або кашаці, так само, як 
назвою для порцеляни у перській та англійській мовах 
стало слово «Китай».

За містом, у затінку фінікових пальм, знаходиться 
караван-сарай. Прямокутна стіна, сторожові башточки, 
зовнішній двір -  для тварин та товарів, навколо внутріш
нього розташовано кімнати для мандрівників. Омар хотів 
винайняти одну, але хазяїн з прикрістю каже: «Жодної 
вільної на цю ніч, багаті купці з Ісфахану щойно приїхали 
з синами та служницями». Щоб перевірити його слова 
немає потреби заглядати у реєстр. Місце так і кишить 
галасливими прикажчиками та благородними скакунами. 
Не зважаючи на зимову пору, яка саме розпочиналася, 
Омар вже був вирішив, що спатиме під відкритим небом, 
але скорпіони Кашану ледь трохи менш відомі ніж фаянс.

-  Невже насправді немає і найменшого куточка, щоб 
розстелити мою циновку до світанку?

Хазяїн чухає скроню.
Вже темно, він не може відмовити у притулку 

мусульманину.
-  Я маю маленьку наріжну кімнатку, яку займає один 

студент, попроси його, щоб поділився з тобою місцем.
Вони направляються туди, двері зачинені. Хазяїн, не
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стукаючи, прочиняє їх. Мерехтіння свічки, швидко закри
та книга.

-  Цей благородний мандрівник виїхав із Самарканду 
вже три місяці тому, я подумав, що він міг би розділити з 
тобою кімнату.

Якщо юнак і незадоволений, він все ж уникає того, 
щоб це виявити і залишається чемним, хоча й без метуш
ливої послужливості.

Хайям заходить, вітається, обережно називає себе:
-  Омар із Нішапура.
Короткий, але сильний спалах зацікавленості в очах 

співрозмовника. Він рекомендується у свою чергу:
-  Гасан, син Алі Саббаха, уродженець КомуЛ студент 

з міста Рей, зараз подорожую до Ісфахану.
Через таку детальну промову Хайям почувається 

незручно. Це запрошення розказати більше про себе, про 
свою діяльність, мету подорожі. Він не бачить для цього 
підстави і стережеться. Тож він зберігає мовчання, неспіш
но сідає, прихиляється спиною до стіни, і роздивляється 
цього невеликого чорнявого чоловіка, такого тендітного 
та змарнілого, і дещо незграбного. Його тижнева щетина, 
чорний міцно стягнутий тюрбан та вирячені очі змушують 
зніяковіти.

Студент, посміхаючись, не дає йому спокою:
-  Коли ти маєш ім’я Омар, то виявляєш необереж

ність, шукаючи пригод у районі Кашану. ,
Хайям удає якнайбільше здивування. Проте він доб

ре зрозумів натяк. Його ім’я, це ім’я другого наступника 
Пророка, халіфа Омара, якого люто ненавидять шиїти, 
адже він був затятим ворогом їхнього батька і засновника, 
Алі. І хоча на даний момент населення Персії у більшості 
своїй суніти, шиїзм вже має там кілька острівців, зокрема 
міста-оази Ком і Кашан, де встановилися дивні традиції^.
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Кожного року бурлескним карнавалом тут відзначають 
річницю вбивства халіфа Омара^. З такої нагоди жінки 
розфарбовуються, готують солодощі та печуть фісташки. 
Діти розташовуються на терасах і виливають цілі зливи 
води на перехожих весело вигукуючи: «Хай Бог прокляне 
Омара!» Мешканці роблять опудало з подобою халіфа 
Омара, що несе шапличок із кізяками. Опудало проносять 
в деяких кварталах співаючи: «Відтоді, відколи тебе звати 
Омар, ти маєш своє місце у пеклі, ти, ватажок злочинців, 
ти, нечестивий узурпатор!» Чоботарі Кому та Кашану 
зазвичай пишуть «Омар» на підошвах, які вони 
виробляють, погоничі мулів дають це ім’я своїм тваринам, 
маючи втіху, коли вимовляють його при кожному ударі 
батога, а мисливці, коли в них залишається тільки одна 
стріла, шепочуть, випускаючи її: «Оця -  хай поцілить у 
серце Омара!»

Гасан описав ці звичаї розпливчасто, у кількох 
словах, уникаючи заходити в соковиті деталі, але Омар 
непривітно поглянув на нього і кидає стомленим та рішу
чим тоном:

-  Я не мінятиму мій шлях через моє ім’я, і я не 
мінятиму моє ім’я через мій шлях.

Далі встановлюється довге й холодне мовчання, 
вони уникають дивитися одне на одного. Омар знімає 
взуття і розтягається щоб спробувати заснути. Гасан знову 
править своєї:

-  Може я тебе образив згадуючи ці звичаї, але я хотів 
лише щоб ти був обережний, коли називаєш своє ім’я в 
цих краях. Не помиляйся щодо моїх намірів. Звісно, мені 
траплялося за дитинства у Комі брати участь у цих свят
куваннях, але вже в юності я дивився на це іншим пог
лядом, я зрозумів, що такі безчинства не гідні людини 
вченої. А також, вони не відповідають вченню Пророка.
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При цьому, коли ти, зачарований, милуєшся у Самарканді 
чи деінде, мечеттю, оздобленою полив’яними цеглинами, 
які зроблені майстрами Катану, і коли проповідник цієї 
самої мечеті кидає з висоти кафедри лайки та прокльони 
проти «нечестивих єретиків-сектантів Алідів»^, це аж ніяк 
не більше відповідає вченню Пророка.

Омар легко підводиться:
-  Ось слова дійсно розважливої людини.
-  Я вмію бути розважливим, так само як і бути 

безумним. Я можу бути ґречним, або нестерпним. Але як 
можна бути привітним з тим, хто приходить розділити з 
тобою твою кімнату і навіть не з б о л и т ь  назватися?

-  Мені досить було сказати тобі моє ім’я, щоб ти 
почав говорити мені зневажливі слова, хіба не сказав би ти 
їх, якби я назвався повністю?

-  Можливо, я б не сказав нічого з цього. Можна 
ненавидіти халіфа Омара, але не відчувати нічого крім 
поваги та захоплення до Омара-геометра, Омара-алгеб- 
раїста, Омара-астронома чи навіть Омара-філософа.

Хайям устає. Гасан тріумфує:
-  Хіба ти вважаєш, що людей впізнають за їх ім’ям? 

їх впізнають за поглядом, поведінкою, манерою триматися 
та тоном, який вони обирають. Щойно ти ввійшов, я 
впізнав, що ти вчений, звичний до пошани, і в той же час 
зневажливий до вшанувань, чоловік, що не має потреби 
запитувати дорогу. А коли ти назвав лише першу частину 
твого імені, я все зрозумів: мої вуха чули лише про одного 
Омара з Нішапура.

-  Якщо ти хотів мене вразити, я мушу визнати, що 
тобі це вдалося. Хто ж ти такий?

-  Я назвав тобі моє ім’я, але тобі воно ні про що не 
говорить. Я Гасан Саббах із Кому. Мені немає чим пиша
тися, хіба що тим, що у сімнадцять років я завершив
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читання всього, що стосується теології, філософії, історії 
та небесних тіл.

-  Ніколи не можна прочитати все, кожен день 
приносить стільки нових знань, якими слід оволодіти!

-  То випробуй мене!
Граючись, Омар почав ставити своєму співрозмов

нику питання, про Платона, Евкліда, Порфирія, Птолемея, 
про медицину Діоскорида, Галена, Разеса та Авіценни^, 
потім про тлумачення коранічного закону. І кожного разу 
він отримував відповідь свого співрозмовника, точну, 
впевнену та бездоганну. Коли встало сонце, обоє не спали, 
вони не помітили, як проминув час. Гасан відчув справж
ню радість. Омар підкорений, він може лише визнати:

-  Ніколи я не зустрічав людини, яка б вивчила 
стільки речей. Що ти плануєш робити з усім оцим нако
пиченим знанням?

Гасан дивиться на нього з недовірою, так, ніби 
торкнулися якоїсь потаємної частинки його душі, але 
яснішає і опускає очі:

-- Я хотів би податися до двору Нізама аль-Мулька, 
можливо, він має роботу для мене.

Хайям був настільки зачарований своїм новим 
знайомим, що замалим не відкрив йому, що і сам їде до 
великого візира. В останню мить, все ж таки він схаме
нувся. Залишалася ще недовіра, яка, хоча й зменшилася, 
проте повністю не зникла.

Через два дні ïidj вдалося приєднатися до каравану 
купців і ось вони ідуть поруч, цитуючи дуже багато з 
пам’яті, перською чи арабською, найпрекрасніші сторінки 
з улюблених авторів. Раз-по-раз виникає суперечка, але 
швидко вщухає. Коли Гасан говорить впевнено, підвищує 
голос, проголошує «незаперечні істини», примушує свого 
товариша їх прийняти, Омар залишається скептичним,
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бариться і зважує різні думки, не часто зупиняється на 
якійсь одній, з охотою визнає своє незнання. Його уста 
невтомно промовляють такі слова: «Що ти хочеш, щоб я 
сказав? Ці речі закриті від нас завісою таїни, ми, і ти і я, 
знаходимося по один її бік, а коли вона впаде, нас вже тут 
не буде».

Ще тиждень дороги, і вони прибули до Ісфахану.

ХП

Есфахан, несф-е джахан! говорять сьогодні перси. 
«Ісфахан -  це половина світу!» Цей вираз з’явився набагато 
пізніше доби Хайяма, але вже у 1074 році було сказано 
стільки слів, щоб прославляти місто: «Його камені -  
галеніт1, його мухи -  це бджоли, трава -  шафран», «повіт
ря тут таке чисте та здорове, стодоли не знають нападів 
довгоносиків, жодна плоть тут не гниє». Правда і те, що 
місто розташоване на висоті п’яти тисяч футів. Але 
Ісфахан також є притулком для шістдесяти караван-сараїв, 
двохсот банкірів та міняйл і незліченних критих базарів. У 
його майстернях виробляють шовк та бавовну. Його 
килими, тканини та замки експортуються до найвіддалені- 
ших країв. Його троянди розквітають тисячами різнома
нітних видів. Його пишноти увійшли до прислів’я. Це, 
найбільш населене у перському світі, місто притягає усіх 
тих, хто прагне влади, багатства чи знання.

Я кажу «це місто», але ж про місто як таке не йдеться. 
Там також розповідають історію про молодого мандрівни
ка з міста Рей, який так поспішав побачити дива Ісфахану, 
що в останній день шляху відірвався від свого каравану, 
щоб самому доскакати галопом відпустивши вузду. За
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кілька годин, опинившись на березі Заянде-Руд, «Жит
тєдайної Ріки», він проїхав уздовж та дістався земляного 
валу. Розміри поселення видалися йому вельми значними, 
але воно було набагато меншим, ніж його рідне місто Рей. 
Підійшовши до воріт, він звернувся до сторожі.

-  Тут знаходиться місто Джай, -  відповіли йому.
Він не сподобився навіть зайти туди, об’їхав міс

течко і продовжив свій шлях на захід. Його кінь був висна
жений, але він батожив з усієї сили. Невдовзі він опинився, 
задихаючись при воротах іншого міста, більшого за 
перше, але тільки трішки більше за Рей. Він звернувся до 
старого перехожого.

-  Тут знаходиться Ягудіє, Єврейське Місто.
-  Хіба так багато євреїв у цій країні?
-  Та є трохи, але більшість з жителів мусульмани, як 

ти і я. Це місто називають Ягудіє тому, що цар Навухо- 
доносор^ розселив тут євреїв, яких вигнав з Єрусалиму, 
інші, правда, кажуть, що дружина шаха Персії, яка була 
єврейкою, привела в це місто, ще в до-ісламські часи, 
людей своєї общини. Лише Всевишньому відома істина!

Тоді наш юний мандрівник повернув, вирішивши 
будь що продовжувати шлях, але його кінь вже майже 
падав під ним, коли старий гукнув його:

-  А куди ти хочеш дістатися таким чвалом, синку?
-  До Ісфахану!
Старий зареготав.
-  А хіба тобі ніколи не казали, що Ісфахану не існує?
-  Як це? Хіба це не найбільше і не найпрекрасніше 

місто Персії, чи не було воно ще в давні часи гордою 
столицею Артабана, царя парфян, чи не вихваляють його 
дива у всіх книжках?

-  Я не знаю, що розповідають у книжках, але я наро
дився тут сімдесят років тому і лише чужинці говорять
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мені про місто Ісфахан, але сам я його ніколи не бачив.
Він трішечки перебільшував. Назва Ісфахан довгий 

час означала не місто, а оазу, в якій було побудовано два 
окремих міста Джай і Ягудіє. Потрібно було дочекатися 16 
століття, щоб ця оаза та прилеглі села злилися в одне 
справжнє місто. В часи Хайяма воно ще не існувало, але 
один мур, довжиною у три парсанги^, тобто з дванадцять 
миль, вже було збудовано. Він мав захищати всю оазу.

Омар і Гасан приїхали пізно ввечері. Вони знайшли 
нічліг у Джаї, у караван-сараї, неподалік від Тірасських 
воріт. Там вони вляглися і, навіть не обмінявшись бодай 
словом, почали дружно похропувати.

Наступного дня Хайям з’явився при дворі великого 
візира. Площа Міняйл, мандрівники та торгівці найрізно
манітнішого походження, андалузійці, греки чи китайці, 
всі клопочуть навколо перевіряльників монет, які гідним 
чином озброєні своїми точно настроєними вагами, 
шкрябають динар з Кірману^, Нішапуру чи Севільї, сопуть 
навколо танка з Делі, зважують на руці дірхам з Бухари, 
або кривляться перед номізмою з Константинополя, яка 
нещодавно знецінилася.

Подвір’я дивану, місце засідань уряду та офіційної 
резиденції Нізама аль-Мулька -  недалеко. Там вартують 
музики, зобов’язані тричі на день сурмити у свої сурми на 
честь великого візира. Не зважаючи на ознаки такої 
пишноти, всяк і кожен може туди увійти і навіть найбідні- 
шій вдові дозволено заходити до дивану, широкої зали для 
аудієнцій, щоб наблизитися до наймогутнішої особи в 
імперії і показати йому свої сльози та горе. Лише там 
вартові та камергери оточують колом Нізама, розпитують 
відвідувачів, відганяють набридливих.

Омар спинився при дверях. Він уважно оглянув залу, 
голі стіни, потрійний шар килимів. Нерішучим жестом він
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привітав присутніх, пістрявий натовп, що зібрався навко
ло візира, який саме в той час мав бесіду з тюркським 
офіцером. Кутиком ока Нізам помітив новоприбулого; він 
йому дружньо всміхнувся та знаком запросив сідати. Через 
п’ять хвилин він вже підходить до Омара, цілує в обидві 
щоки, а потім у чоло.

-  Я чекав на тебе, знав, що ти прийдеш вчасно, я маю 
багато тобі сказати.

Він заводить його до невеличкої сусідньої кімнатки, 
в якій можна побути на самоті. Вони сіли поряд на великій 
шкіряній подушці.

-  Деякі мої слова тебе здивують, але я сподіваюся, 
що врешті-решт ти не пошкодуєш через те, що прийняв 
моє запрошення.

-  Хіба хтось коли жалкував про те, що переступив 
поріг Нізама аль-Мулька!

-  Таке траплялося, прошепотів візир з недоброю 
посмішкою. Я піднімав людей до найвищих вершин, ін
ших повергав із них, кожен день я вирішую кому жити, а 
кому померти, Бог судитиме мене за мої наміри, адже Він 
Один є джерелом будь-якої влади. Він довірив найвищу 
владу арабському халіфові, який поступився нею 
турецькому султану, який, в свою чергу, віддав її до рук 
перського візира, твого покірного слуги. Від інших я 
вимагаю, щоб вони поважали цю владу, від тебе, ходжа 
Омаре, я вимагаю поваги до моєї мрії. Так, на цьому 
величезному просторі який дістався мені я мрію побу
дувати Державу, наймогутнішу, найквітучішу, найстабіль- 
нішу, найліпше захищену та з найкращим внутрішнім 
порядком у світі. Я мрію про імперію, в якій кожна 
провінція, кожне місто, були б керовані людиною справед
ливою, уважною до скарг найслабшого з підлеглих, такою, 
що має страх Божий. Я мрію про Державу, в якій би вовк
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та ягня пили 6 разом з одного джерела, у повному мирі й 
злагоді. Але я не задовольняюся мріями, я будую. Про
гуляйся завтра кварталами Ісфахану, ти побачиш легіони 
робітників на будівництві, ремісників, які працюють над 
виготовленням товарів. Скрізь з’являються притулки 
милосердя, мечеті, караван-сараї, цитаделі, палаци уряду. 
Скоро в кожному значному місті буде своя вища школа, 
що матиме ім’я «медресе Нізамійя». Така вже працює у 
Багдаді, я власною рукою накреслив план будови, я 
встановив навчальну програму, я запросив до неї 
найкращих викладачів, кожному студентові виділив сти
пендію. Ця імперія -  це величезний будівельний майдан
чик, як ти бачиш, він піднімається, розквітає, процвітає, 
Небом судилося нам жити у цей благословенний вік.

Увійшов світловолосий служник. Він вклоняється, 
підносячи на таці з чеканного срібла два келихи із охолод
женим трояндовим сиропом. Омар бере келих, що виблис
кує прохолодним напоєм, вмочає губи, твердо вирішивши 
довго пити. Нізам осушує свій одним ковтком перед тим 
як продовжити:

-  Твоя присутність в цьому місці мене тішить і є для 
мене честю!

Хайям хоче відповісти на такий вияв люб’язності. 
Нізам заважає йому жестом:

-  Не думай, що я намагаюся тобі полестити. Я 
достатньо могутній, щоб бути змушеним співати хвалу 
лише Творцю. Але бачиш, ходжа Омаре, якою б великою 
не була імперія, якою б населеною і багатою не була вона, 
завжди є крайня нестача в людях. На око -  стільки людей 
навколо, стільки юрмистих площ, стільки густого натовпу! 
Але все ж таки мені трапляється, коли я споглядаю мою 
розгорнуту армію, мечеть під час молитви, базар, чи навіть 
мій диван, запитувати себе: якби я вимагав від цих людей
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мудрості, знання, лояльності, цілісності, чи не побачив би 
я, називаючи кожну з цих якостей, як маса проріджується, 
потім тане, а потім зовсім зникає? І я опиняюся сам, ходжа 
Омаре, я безнадійно самотній. Мій диван пустий, мій 
палац також. Це місто, ця імперія також пусті. Мені завжди 
здається, що я вимушений аплодувати, заклавши одну 
руку за спину. Такі люди як ти, Омаре... Я б не задоволь
нився тим, що запрошував би їх із Самарканду, я готовий 
сам іти пішки до самого Самарканду, щоб їх привести.

Омар лише знічено промурмотів: «Богові не 
догодиш!», -  але візир не спиняється.

-  Ось такі мої мрії, такі мої турботи. Я міг би говори
ти тобі про них днями й ночами, але я хотів би вислухати 
й тебе. Мені так і кортить дізнатися чи такі мрії тебе 
зачіпають хоч якимсь чином, чи готовий ти зайняти поряд 
зі мною місце, що тобі належить.

-  Твої проекти просто запаморочливі, а твоя довіра 
для мене -  велика честь!

-  Чого ти вимагаєш за те, що будеш співпрацювати 
зі мною? Кажи нічого не приховуючи, так само, як я сам 
говорив з тобою. Все, чого ти бажаєш, ти отримаєш. Не 
будь надто скромним, не пропусти хвилину моєї безумної 
щедрості!

Він сміється. Хайямові вдається приховати своє 
величезне замішання під блідою посмішкою.

-Я  не бажаю нічого, крім можливості провадити да
лі мої скромні труди, будучи захищеним від злиднів. Мати 
тільки що пити і їсти, де жити та у що вдягатися, мої 
зазіхання не йдуть далі.

-  Щоб тобі було де жити, я дарую тобі один з най
красивіших будинків Ісфахану. Я сам жив у ньому, поки 
будувався цей палац. Він буде твоїм із садами, килимами, 
слугами та служницями. Для твоїх витрат я призначаю тобі
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платню у десять тисяч султанських динарів. Поки я буду 
живий вона виплачуватиметься тобі на початку кожного 
року. Чи цього досить?

-  Це більше ніж мені потрібно, я й не знатиму, що 
робити з такими грішми.

Хайям щирий, але Нізам починає дратуватися:
-  Коли ти купиш усі книги, наповниш усі глеки 

вином та вкриєш коштовними прикрасами усіх твоїх 
коханок, то роздаси все бідним, профінансуєш караван до 
Мекки, збудуєш мечеті на своє ім’я!

Розуміючи, що його відчуженість та скромність 
вимог не сподобалася могутньому вельможі, Омар зважу
ється:

-  Я завжди хотів побудувати обсерваторію, з вели
ким кам’яним секстантом, астролябією та різноманітними 
інструментами. Я хотів би виміряти точну тривалість 
сонячного року.

-  Це буде виконано! З наступного тижня на цю мету 
буде виділено кошти, ти вибереш місце і твою обсерва
торію буде зведено за кілька місяців. Скажи, хіба більше 
нічого не принесе тобі задоволення?

-  Заради Бога, я не бажаю більше нічого, твоя щед
рість занадто велика для мене.

-  Тоді, чи зміг би я у свою чергу висловити тобі моє 
прохання?

-  Після того, що ти щойно мені подарував, було би 
щастям для мене виявити перед тобою хоч найменшу 
частку моєї невимірної вдячності.

Нізам не змушує себе просити.
-  Я знаю тебе як справедливу, скромну людину, не 

схильну до багатослів’я, я знаю тебе як праведника, муд
реця, що здатний відділити істинне від неістинного у будь- 
якій справі, я знаю тебе, як людину, гідну довіри: я хотів би
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віддати у твої руки найскладніше завдання.
Омар готовий до найгіршого, і дійсно -  найгірше 

таки чекає на нього.
-  Я призначаю тебе сахіб-хабсіром.
-  Сахіб-хабар? Я? Голова шпигунів?
-  Голова імперської системи розвідки. Не поспішай 

з відповіддю, адже йдеться не про те, щоб шпигувати за 
чесними людьми, влазити у будинки вірних, але стежити за 
спокоєм усіх. В Державі, навіть найнезначніше здирницт- 
во, найменша несправедливість має бути відома правите
лю та покарана у такий спосіб, що слугуватиме прикладом, 
хто б не був винним. Як дізнатися, чи не користується 
посадою якийсь каді чи намісник, щоб збагачуватися за 
рахунок знедолених? Тільки завдяки нашим інформато
рам, адже жертви не завжди наважуються поскаржитися!

-  І ще потрібно, щоб шпигунів не підкуповували 
каді, намісники провінцій чи еміри^, щоб вони не стали 
їхніми спільниками!

-  Твоя роль, роль сахіб-хабара саме й полягає в тому, 
щоб знайти непідкупних людей і довірити їм таке 
завдання.

-  Якщо ці непідкупні люди існують, чи не було б 
простіше призначити їх самих намісниками чи каді?

Наївне зауваження, але Нізамові здається, що воно 
звучить як глузування. Він не стримується і встає:

-  Я не маю бажання аргументувати. Я висловив тобі 
свою пропозицію і фазав, чого чекаю від тебе. Іди і 
поміркуй над моїми словами, зваж спокійно усі за та проти 
і повертайся завтра із відповіддю.
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хш
Розмірковувати, зважувати, оцінювати... Хайям цьо

го дня вже не здатен на таке. Виходячи з дивану, він 
занурюється у найвужчу вуличку базару, пробирається 
поміж людей і тварин, поміж гірками пряностей, про
ходить під склепіннями, що імітують мармур. З кожним 
кроком на вуличці темнішає, натовп здається рухається 
все повільніше, вигуки сходять на шепіт, крамарі та 
покупці перетворюються на замаскованих акторів, стають 
сомнамбулічними танцівниками. Омар іде наосліп, то 
ліворуч, то праворуч, він боїться впасти чи знепритомніти. 
Раптом він виходить на маленьку площу затоплену світ
лом, справжню галявину в джунглях. Яскраве сонце йому 
ріже очі; він розгинається, глибоко дихає. Що з ним 
відбувається? Йому запропонували рай, прикутий до 
пекла. Як сказати «так»? Як сказати «ні»? З яким лицем 
постане він перед візиром? З яким лицем він полишить 
місто?

Праворуч від нього -  прочинені двері таверни, він 
штовхає їх, спускається кількома сходинками присипани
ми піском, опиняється у погано освітленій залі з низькою 
стелею. Волога земляна підлога, хисткі лави, полинялі 
столи. Він замовляє сухого вина з Кому. Йому приносять 
його у пощербленому глекові. Закривши очі, він довго 
втягує запах.

Юності час благодатний минає.
Щоб забутись вина я собі наливаю.
Хай і гірке -  люблю його душею
Бо гіркота ця -  смак життя, що проминає.

Але раптом виникає думка. Певно, йому треба було
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опинитися у глибині цієї огидної таверни, щоб віднайти 
цю ідею; вона чекала на нього саме тут, за цим столом, за 
третім ковтком четвертого келиха. Він розплачується, 
залишивши щедрий бакшиш, виходить на поверхню. Вже 
прийшла ніч, площа спустіла, кожен ряд базару загородже
ний важкими воротами. Омарові треба зробити чималий 
гак, щоб дістатися свого караван-сараю.

Коли він навшпиньках заходить до своєї кімнати, 
Гасан вже спить, його обличчя суворе і змучене. Омар 
довго дивиться на нього. Тисяча запитань роїться у його 
голові, але він відкидає їх не шукаючи відповіді. Рішення 
прийняте. Безповоротно.

По книжках мандрує одна легенда. Вона розповідає 
про трьох друзів, трьох персів, які позначили, кожен у свій 
спосіб, початок нашого тисячоліття: Омар Хайям, який 
споглядав світ, Нізам аль-Мульк, який керував цим світом 
і Гасан Саббах, який його залякав. Подейкують, що вони 
навчалися разом у Нішапурі. Але це не може бути правдою, 
адже Нізам був на тридцять років старший за Омара а 
Гасан навчався у Раї, і, можливо, ще трохи у своєму рід
ному місті Ком, але точно не в Нішапурі.

Чи можна віднайти правду у «Самаркандському 
рукописі»? Хроніка, яка викладена на маргінесах, стверд
жує, що ці три чоловіки зібралися вперше в Ісфахані, у 
дивані великого візира, за ініціативою Хайяма, сліпого 
учня долі.

Нізам саме ycàMÎTHHBŒ у маленькій залі палацу, 
працюючи з кількома паперами. Щойно він побачив 
обличчя Омара у дверях, він зрозумів, що відповідь буде 
негативною.

-  Отже мої проекти залишили тебе байдужим?
Омар відповідає, скрушно, але твердо:
-  Твої мрії грандіозні і я бажаю, щоб вони здійс
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нилися, але я не можу зробити для цього такий внесок, 
який ти мені запропонував. Між таємницями та тими, хто 
викриває їх, я знаходжуся на боці перших. Першого ж 
разу, коли агент прийде звітувати мені про чиюсь розмову, 
я накажу йому мовчати, оголосивши, що ці справи не 
стосуються ні мене ні його, я забороню йому входити у мій 
дім. Моя цікавість до людей та до речей виявляється 
інакше.

-  Я поважаю твоє рішення, та переконаний, що 
користь для імперії приносять і люди, які повністю 
присвячують себе науці. Звісно, все, що я пообіцяв -  
щорічне золото, дім, обсерваторія -  належить тобі. Я 
ніколи не забираю назад того, що даю з власної волі. Я б 
хотів якнайближче залучити тебе до моїх звершень, але я 
втішаюся тим, що говорю собі, що для наступних поколінь 
у хроніках буде написано: «За часів Нізама аль-Мулька жив 
Омар Хайям, його шанували, маючи захист від змінної 
погоди, він міг сказати «ні» великому візиру і не ризикував 
при цьому опинитися в немилості».

-Я  не знаю, чи зможу коли-небудь виявити всю мою 
вдячність, якої заслуговує твоя великодушність.

Омар урвав мову. Він вагається перед тим, як про
довжити:

-  Можливо, я міг би змусити тебе забути про мою 
відмову, порекомендувавши тобі людину, з якою я 
нещодавно познайомився. Його розум великий, його знан
ня надзвичайні, а його вправність вражає. Мені здається, 
що саме він просто створений для посади сахіб-хабара, і я 
впевнений, що твоя пропозиція його просто зачарує. Він 
якось зізнався мені, що виїхав з Рею до Ісфахану з твердою 
надією найнятися до тебе на службу.

-  Ще одна амбітна людина, шепоче Нізам крізь зуби. 
Така вже, мабуть, моя доля. Коли я зустрічаю людину, гідну
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довіри, їй бракує амбіцій і вона стережеться всього, що 
пов’язане з владою; але коли людина мені здається гото- 
вою вхопитися за будь-яку посаду, яку я їй пропоную, її 
поспішність мене непокоїть.

Він видається втомленим та упокореним.
-  Під яким ім’ям знають цього чоловіка?
-  Гасан, син Алі Саббаха. І ще, я мушу тебе попере

дити, він народився у Комі.
-  Шиїт-імаміт? Це мене не бентежить. Хоча я й 

вороже ставлюся до всіляких єресей та всіляких відхилень. 
Проте деякі з моїх найкращих підлеглих належать до секти 
Алі, мої найкращі солдати вірмени, мої скарбники євреї, я 
їм не відмовляю у моїй довірі та моєму захисті. Єдині, кого 
я стережуся -  це ісмаїліти. Сподіваюся, твій друг не нале
жить до цієї секти?

-  Я не знаю цього. Але Гасан прийшов зі мною сюди. 
Він чекає зовні. З твого дозволу, я покличу його, ти 
зможеш його розпитати.

Омар зник на кілька секунд. Він повернувся у супро
воді свого друга, який зовсім не здавався зніченим. Проте 
Хайям вгадує під його бородою два м’язи, які напружу
ються та дрібно тремтять.

-  Я рекомендую тобі Гасана Саббаха, ніколи стільки 
знань не вміщувалося під так міцно стягнутим тюрбаном.

Нізам посміхається.
-  Ну ось тепер я оточений великими вченими. Хіба 

не кажуть, що володар, який часто зустрічається з вченими 
є найкращим володарем?

Гасан відповідає:
-  А ще кажуть, що вчений, який часто бачиться з 

володарями є найгіршим вченим.
Гучний сміх, щирий але недовгий, зближує їх. Нізам 

одразу ж насуплює брови, він бажає якнайшвидше поли
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шити неминуче перекидання прислів’ями, що передує 
будь-яким перемовинам персів, щоб викласти Гасанові те, 
що він від нього чекає. Тоді, як на диво, з перших слів вони 
виявляються спільниками, Омарові залишається тільки 
тихенько зникнути.

Так, дуже швидко Гасан Саббах став необхідним 
помічником великого візира. Йому вдалося створити 
щільну мережу агентів, несправжніх торгівців, фальшивих 
дервішів, удаваних пілігримів, що борознять імперію 
Сельджукідів, не обминувши увагою жодного палацу, жод
ної оселі, жодного базару. Змови, чутки, наклепи -  про все 
надходять звіти, все виводиться на чисту воду, роз
строюється здійснення усіх намірів, або приховано, або 
так, щоб усі інші мали перед собою приклад.

Попервах Нізам щасливий, маючи нарешті у своїх 
руках таку страшну машину. Він пишається нею перед 
султаном Малик-шахом, який до того стримано ставився 
до такого механізму. Хіба його батько, Алп-Аслан, не радив 
йому противитися такій формі політики? «Коли ти 
поставиш усюди своїх шпигунів, попереджав він, твої 
справжні друзі не боятимуться цього, оскільки й самі 
знають, що вірні тобі. Тоді як зрадники будуть більш 
уважні. Вони захочуть підкупити інформаторів. Потроху, 
ти почнеш отримувати звіти невигідні для твоїх справжніх 
друзів, і вигідні зрадникам. Адже слова, хороші чи погані, 
подібні до стріл, коли їх випускають багато, завжди буде 
одна, що потрапить у ціль. Тоді твоє серце відвернеться 
від твоїх друзів, зрадники займуть їхнє місце коло тебе, і 
що тоді лишиться від твоєї могутності?»

Але потрібно було дочекатися, щоб викрили 
отруйницю у його власному гаремі, щоб султан припинив

93



вагатися у необхідності посади начальника шпигунів; з 
кожним днем він все більше наближає; його до себе. Але 
тепер сам Нізам спохмурнів через дружбу, яка встано
вилася між Гасаном та Малик-шахом. Обидва чоловіки 
молоді, їм трапляється разом пожартувати на рахунок 
старого візира, особливо у п’ятницю, у день илолен, під час 
традиційного бенкету, який султан влаштовує для своїх 
наближених.

Перша частина святкувань дуже офіційна й суворо 
регламентована. Нізам сидить праворуч від Малик-шаха. 
Освічені люди та вчені оточують їх, заводяться дискусії з 
найрізноманітніших тем: порівняння якостей індійських 
та єменських мечів, різні прочитання Аристотеля. Певний 
час султан захоплений такою розвагою, потім його увага 
розсіюється, погляд починає блукати. Візир розуміє, що 
вже час іти, і почесні гості йдуть за ним. їх одразу ж 
змінюють музики і танцівниці. Гості перехиляють келихи з 
вином, пиятика, в залежності від настрою султана помір
кована або шалена, продовжується до ранку. Між двома 
акордами на трьохструнній скрипці, лютні чи т а р і поети 
імпровізують на свою улюблену тему -  Нізам аль-Мульк. 
Неспроможний обійтися без свого могутнього візира, 
султан мститься, глузуючи з нього. Достатньо побачити з 
якою дитинною гарячковістю він б’є в долоні, щоб 
здогадатися, що одного дня він зможе вдарити свого 
«батька».

Гасанові вдається підсилювати у монархові всякий 
знак ворожості проти його візира. Чим Нізам перевершує 
його? Своєю мудрістю? Своїми знаннями? Гасан уміло 
хвалиться і тим та іншим. Своєю здатністю захистити трон 
імперії? Гасан через невеликий час підтверджує таку саму 
компетентність. Своєю вірністю? А хіба можна щось 
удавати з більшою легкістю, ніж відданість, лише у вустах 
брехунів вона найщиріша.
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Краще за все Гасанові вдається розвивати у Ма- 
лик-шахові його жадібність, що вже увійшла до прислів’їв. 
Він постійно говорить про витрати візира, він вказує йому 
на нове вбрання візира та його оточення. Нізам любить 
владу та пишноту, Гасан любить тільки владу. В цьому він 
вміє бути найбільшим аскетом.

Коли він відчуває, що Малик-шах повністю відда
ний ідеї, дозрілий для того, щоб нанести удар його сірому 
преосвященству, Гасан створює підходящий випадок. 
Сцена відбувається у тронній залі, в суботу. Султан про
кинувся опівдні. Він не в гуморі. Через головний біль у 
нього вбивчий настрій і його доводить до люті повідом
лення про те, що шістдесят тисяч золотих динарів щойно 
було роздано солдатам вірменської охорони візира. Ніхто 
не сумнівається, що інформація дійшла до нього через 
Гасана та його мережу. Нізам терпляче пояснює: щоб 
попередити найменшу спробу непокори потрібно году
вати війська, тобто їх підмазувати, адже за найменшого 
заворушення ми будемо змушені платити вдесятеро 
більше. Але, розкидаючи золото повними жменями, відпо
відає Малик-шах, ми прийдемо до того, що не спроможні 
будемо заплатити й одну монету, а ось тоді почнуться 
справжні повстання. Хіба хороший правитель не повинен 
вміти зберігати своє золото для важких часів?

Один з дванадцяти синів Нізама, присутній при 
цій сцені, вважає, що розумніше втрутитися:

-  В перші часи ісламу, тоді, коли халіфа Омара 
звинувачували в тому, що він витрачає золото, зібране під 
час завоювань, він запитав своїх нападників: «Хіба це золо
то не милість Всевишнього, який нам його дав? Якщо ви 
вважаєте, що Бог не здатний дати більше, не витрачайте 
нічого. Щодо мене, я вірую у нескінченну щедрість Твор
ця, я не зберігатиму у моїх скринях жодної монети, яку я 
міг би витратити на благо мусульман».
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Але Малик-шах не має наміру наслідувати цей 
приклад, він дістає підживлення для думки, в якій переко
нав його Гасан; він наказує:

-  Я вимагаю, щоб мені представили детальний звіт 
про те, що входить до моєї казни і точно вказали при 
цьому спосіб, в який гроші витрачаються. Коли я матиму 
такий звіт?

Нізам здається пригніченим.
-  Я можу подати такий звіт, але мені потрібен час.
-  Скільки часу, ходжа?
Він сказав не ата (батько), а ходжа, ^уже шанобливе 

звертання, але зараз воно таке далеке, що дуже скидається 
на відречення. Такою є прелюдія до немилості.

Розгублений Нізам пояснює:
-  Треба відправити посланця до кожної провінції, 

здійснити довготривалі підрахунки. Милістю Всевишньо
го, імперія величезна, важко буде закінчити звіт менше ніж 
за два роки.

Але Гасан підходить з урочистим виглядом:
-  Я обіцяю нашому владиці, що якщо він надасть 

мені засоби та накаже, щоб усі папери дивану були надані у 
моє користування, я представлю йому повний звіт за сорок 
днів, рахуючи від сьогоднішнього дня.

Візир хоче відповісти, але Малик-шах вже встав. Він 
сягнистим кроком прямує до виходу, кинувши:

-  Дуже добре, Гасан розміститься у дивані. Весь 
секретаріат буде у йог'р розпорядженні. Ніхто не входити
ме туди без його дозволу. І через сорок днів я прийму 
рішення.
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І ось вся імперія вже у хвилюванні, адміністру
вання паралізоване, доповідають про пересування військ, 
говорять про громадянську війну. Ходять чутки, що Нізам, 
роздав зброю у деяких кварталах Ісфахану. На базарі 
крамарі поховали товари у сховки. Ворота головних 
критих ринків, зокрема ювелірних, закриті від пообіддя. 
Навколо дивану напруга досягає крайніх меж. Великий ві
зир був вимушений залишити свої кабінети Гасанові, але 
його резиденція суміжна з ними, і лише маленький 
садочок відділяє його від того місця, що стало «генераль
ним штабом» його суперника. Тож цей садочок і пере
творився на справжнісіньку казарму, особиста гвардія 
Нізама патрулює там, знервована та озброєна до зубів.

У найбільш скрутному становищі опинився Омар. 
Він хотів би втрутитися щоб заспокоїти розбурхані уми, 
знайти погодження між двома супротивниками. Але якщо 
Нізам продовжує його приймати, він не пропускає нагоди 
закидати йому «отруєний дар», що той підніс йому. Що ж 
до Гасана, він постійно живе замкнувшись зі своїми 
паперами, зайнятий підготовкою звіту, який він мусить 
подати султанові. Лише вночі він погоджується лягти на 
великому килимі дивану, оточений жменькою відданих 
йому людей.

За три дні до доленосної дати, Хайям все ж таки 
хоче востаннє спробувати стати за посередника. Він іде до 
Гасана і наполягає, щоб його впустили, але його просять 
повернутися за годину, оскільки сахіб-хабар був на зустрічі 
зі скарбниками. Тож Омар вирішує пройтися знадвору. 
Він щойно проминув портал, коли султанський євнух, весь 
вбраний у червоне, звертається до нього:

-  Якщо ходжа Омар згодиться іти за мною, на нього 
чекають!
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Після того, як чоловік провів його через лабіринт 
коридорів та сходів, Хайям опиняється у садочку, про існу
вання якого він навіть не підозрював. Там поважно 
прогулювалися вільні павичі, цвіли абрикоси, співав 
водограй. Обійшовши його, вони опинилися перед 
низькими дверима, інкрустованими перламутром. Євнух 
відкриває їх і запрошує Омара увійти.

Це простора кімната зі стінами завішеними 
парчею, в кінці якої було щось на кшталт склепінчастої 
ніші, яку закривала завіса. Раптом вона злегка затремтіла, 
виказавши чиюсь присутність. Ледь Омцр увійшов, як 
двері зачинилися за ним з приглушеним фетром шумом. 
Ще якась хвилина очікування, хвилювання, потім чути 
жіночий голос. Він не впізнає його, але йому здається, що 
він упізнав тюркський діалект. Голос тихий, мова жвава, 
лише деякі окремі слівця виринають, ніби скелі, з-посеред 
бурхливого потоку. Сенс сказаного не дається Хайямові, 
він хотів би перервати її, попросити говорити перською, 
арабською, або принаймні говорити повільніше, але не так 
то легко звертатися до жінки через завісу. Він скорився і 
вирішив почекати, поки вона скінчить. Раптом починає 
говорити інший голос:

-  Моя пані, Теркен-хатун, дружина султана, дякує 
тобі, за те, що ти прийшов на цю зустріч.

Цього разу звучить перська мова, а голос... Хайям 
впізнав би його і серед лементу в годину Страшного Суду. 
Він хоче закричати, але вигук його раптом перетворюється 
на радісний та жалібний шепіт:

-  Джахано!
Вона відхиляє край завіси, піднімає своє покривало 

та посміхається, але жестом забороняє йому підійти.
-  Султанша, -  каже вона, -  збентежена боротьбою, 

що розгортається у дивані. Сум’яття розповсюджується,
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може пролитися кров. Султан через це дуже неспокійний, 
він став дратівливим, гарем відчуває на собі напади його 
гніву. Така ситуація не може продовжуватися. Султанша 
знає, що ти намагаєшся зробити неможливе, щоб прими
рити суперників, вона бажає бачити твій успіх, але це 
видається їй мало вірогідним.

Хайям підтвердив покірним кивком. Джахана 
продовжує:

-  Теркен-хатун вважає, що було б краще при такому 
стані речей, усунути обох суперників і довірити справу 
візира хорошій людині, що здатна заспокоїти уми. Її 
чоловік, наш володар, на її думку, оточений тільки інтри
ганами, але йому потрібна мудра людина, позбавлена ни
цих амбіцій, людина з правильним судженням та добрими 
порадами. Оскільки султан має до тебе високу повагу, вона 
б хотіла запропонувати йому зробити великим візиром 
тебе. Таке призначення принесло б полегшення усьому 
двору. Проте, перед тим як висунути таку пропозицію, 
вона хотіла б заручитися твоєю згодою.

Омарові знадобився час, щоб усвідомити що від 
нього вимагають, і він вигукує:

-  Заради Бога, Джахано, ти що, бажаєш моєї 
загибелі? Чи ти уявляєш як я командуватиму імперською 
армією, рубатиму голову еміра, придушуватиму повстання 
рабів? Залиш мене моїм зіркам!

-  Послухай мене, Омаре. Я знаю, що ти не маєш 
бажання керувати справами, твоя роль полягатиме лише у 
твоїй присутності. Рішення будуть прийматися та викону
ватися іншими!

-  Інакше кажучи, ти будеш справжнім візиром, а 
твоя пані справжнім султаном, саме так, чи не цього ти 
добиваєшся?

-  А чому це тебе не влаштовує? Ти матимеш почесті,
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не маючи турбот, чого кращого'міг би ти ще бажати?
Теркен-хатун втручається, щоб додати до сказаного 

кілька нюансів. Джахана перекладає:
-  Моя пані каже: тільки через те, що такі люди як ти 

уникають політики, ми маємо таку погану владу. Вона 
вважає, що ти маєш усі якості, необхідні для того, щоб 
бути чудовим візиром.

-  Скажи їй, що якості, які потрібні для того, щоб 
керувати, не такі, які потрібні для того, щоб здобути владу. 
Щоб добре вести справи, потрібно забути про себе, 
цікавитися лише іншими, і особливо найбільш нещас
ними; щоб прийти до влади потрібно бути найбільш 
жадібною людиною, думати лише про себе і бути готовим 
розчавити найближчих своїх друзів. Але я нікого не 
чавитиму!

Тож, таким чином, на деякий час плани двох жінок 
не зрушать з місця. Омар відмовиться підкоритися їхнім 
вимогам. До того ж, це нічому б не прислужилося, сутичка 
між Нізамом та Гасаном стала неминучою.

Того дня, зала прийомів стала тихою ареною, п’ят
надцять осіб, що там знаходяться, задовольняються тим, 
що мовчки спостерігають. Сам Малик-шах, зазвичай 
такий буйний, говорить впівголоса зі своїм камергером, 
куйовдячи, за своєю звичкою, кінчик вуса. Час від часу, він 
ризикує кинути погіїяд на двох гладіаторів. Гасан стоїть, у 
чорному зім’ятому платті, чорному тюрбані, більш довгою 
бородою ніж звичайно, виснажене обличчя, палаючі, але 
червоні від утоми та неспання, очі готові зустріти погляд 
Нізама. За ним, секретар несе сувій паперів, зв’язаних 
широкою стрічкою кордовського сап’яну.

Великий візир сидить, навіть розвалившись -  це
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вілей віку. Його вбрання сіре, борода біліє, чоло посі
чене зморшками, лише погляд здається молодим, жвавим, 
і навіть полум’яним. Його супроводжують двоє синів, на 
їхніх обличчях -  вираз ненависті та виклику.

Зовсім поряд з султаном сидить Омар, настільки ж 
похмурий, наскільки й пригнічений. Він подумки складає 
замирювальну промову, яку він, певно, ніколи не матиме 
нагоди виголосити.

-  Саме на сьогодні нам обіцяли детальний звіт про 
стан нашої Скарбниці, чи він готовий? -  Запитує Малик- 
шах.

Гасан вклоняється.
-  Моя обіцянка виконана, звіт тут.
Він повернувся до свого секретаря, що поспішно 

підходить до нього, розв’язує шнурівку зі шкіри і простя
гає йому сувій. Саббах починає читати. Перші сторінки, за 
звичаєм, зайняті подяками, набожними присвятами, вче
ними цитатами, це сторінки красномовні, добре складені, 
але очікування в аудиторії зростає. І ось він починає:

-  Я з точністю зміг підрахувати, -  оголошує він, -  те, 
що принесли до султанської Скарбниці податки з кожної 
провінції та з кожного славного міста. Також, я оцінив 
завойовану у ворогів здобич і тепер мені відомо, як це 
золото було витрачене...

Він церемонно прочищає горло, простягає секрета
реві сторінку, яку щойно прочитав, підносить до очей 
наступну. Його губи відкриваються, потім стискаються. 
Западає тиша. Він відсторонив сторінку, занурив погляд в 
іншу, також прибрав і її розлюченим жестом. Мовчання 
продовжується.

Султан нервує, йому не терпиться:
-  Що відбувається? Ми слухаємо тебе.
-  Владико, я не можу знайти продовження. Я склав
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мої папери по порядку, певно, сторінка, яку я шукаю впа
ла, зараз я знайду її.

З жалюгідним виглядом він риється далі. Нізам 
користується тим, щоб втрутитися. Обраний ним тон має 
виявити його великодушність:

-  З кожним може трапитися загубити сторінку, не 
треба сердитися на нашого юного друга. Замість того, щоб 
так чекати, я пропоную перейти до продовження звіту.

-  Ти маєш рацію, ата, перейдемо до продовження.
Кожен помітив, що султан знову назвав свого візира

«батьком». Чи було то знаком повернення милості? Поки 
Гасан перебуває у кричущій розгубленості, візир підсилює 
свою перевагу:

-  Забудемо ж про цю загублену сторінку. Замість 
того, щоб змушувати чекати султана, я пропоную братові 
нашому Гасанові представити нам цифри, стосовно 
кількох важливих міст чи провінцій.

Султан поспішно погоджується. Нізам продовжує:
-  Візьмемо, наприклад, місто Нішапур, батьківщину 

Омара Хайяма, який тут присутній. Чи могли б ми дізна
тися скільки це місто і його провінція принесли до нашої 
Скарбниці?

-  Зараз, -  відповідає Гасан, який намагається відчути 
ґрунт під ногами.

Впевненою рукою він гортає сувій, він хоче дістати 
сторінку тридцять-чотири, він знає, що саме на ній він 
записав все що стосується Нішапура. Та марно.

-  Сторінки тут немає, -  каже він, -  вона зникла... У 
мене її вкрали... Хтось переплутав усі мої папери...

Нізам встав. Він наблизився до Малик-шаха і про
шепотів йому на вухо:

-  Якщо наш повелитель не довіряє своїм найбільш 
обізнаним слугам, тим, які знають складність такої справи
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та можуть відрізнити можливе від неможливого, ВІН 

неминуче стане ображеним та осміяним, як тепер, пові
ривши устам божевільного, шарлатана, або незнаючого.

Малик-шах ні на мить не сумнівається в тому, що 
став жертвою геніальної махінації.

Як оповідають хронікери, Нізамові аль-Мульку 
вдалося підкупити секретаря Гасана, наказавши йому 
витягти деякі сторінки, поміняти місцями інші, звівши 
нанівець копітку роботу, здійснену його суперником. 
Останній даремно волає про змову, загальний галас по
криває його голос і султан, розчарований тим, що з ним 
утнули таку штуку, але ще більше тим, що його спроба 
похитнути опіку свого візира провалилася, скидає всю 
провину на Гасана. Наказавши охоронцям схопити його, 
він одразу виносить смертний вирок.

І тут вперше бере слово Омар:
-  Хай повелитель наш буде милосердний. Гасан 

Саббах, можливо, й вчиняв помилки, можливо, грішив він 
надмірним завзяттям чи занадто великим ентузіазмом, і за 
те він має бути засуджений, але він не має перед тобою 
жодної серйозної провини.

-  Тоді нехай він буде осліплений! Принесіть галеніт 
та розпечіть залізо.

Гасан мовчить, але Омар знову втручається. Він не 
може дозволити скарати на смерть або осліпити людину, 
яку сам змусив прийняти на службу.

-  Володарю, благає він, не накладай такого пока
рання на молоду людину, яку від твоєї немилості може 
розрадити лише читання чи письмо.

Тоді Малик-шах каже:
-  Лише заради тебе, ходжа Омаре, наймудріший, 

найчистіший з-поміж людей, я погоджуюся ще раз взяти 
назад моє рішення. Отже Гасан Саббах засуджується на
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вигнання, йогр буде заслано до далекого краю аж до кінця 
його днів. Ніколи більше він не зможе ступити на землю 
імперії.

Але чоловік з Кому повернеться, щоб здійснити 
помсту, небачену раніше.



Книга друга 

Рай асасинів

І рай і пекло -  все в тобі.

Омар Хайям





X V

Проминуло сім років, однаково щасливих для 
Хайяма та для імперії. То були останні роки миру.

Стіл накритий під дашком виноградної лози, 
карафка з видовженою шийкою для найліпшого білого 
вина Ширазу, що має ледь помітний аромат мускату, 
навколо -  бучний бенкет на сотню невеликих піал, згідно зі 
звичним ритуалом червневих вечорів на Омаровій терасі. 
Омар радить починати з легкого, спочатку вино, фрукти, 
потім складні страви, рис із барбарисом та фарширована 
айва.

Через квітучі сади з Жовтих гір долинає легкий 
вітерець. Джахана бере лютню, торкається однієї струни, 
потім іншої. Повільна та спокійна музика зливається з ди
ханням вітру. Омар підносить свій келих, глибоко вдихає 
аромат. Джахана уважно дивиться на нього. Вона вибирає 
зі столу найбільший, найчервоніший, з найбільш гладень
кою шкіркою плід ююби^, простягає його своєму чоло
вікові, що мовою фруктів означає -  «поцілунок, негайно». 
Він схиляється до неї, їхні уста зустрічаються в легкому 
торканні, віддаляються одне від одного і з’єднуються знов, 
їхні пальці сплітаються, заходить служниця, вони 
розлучаються без поспіху, кожен бере свій келих. Джахана 
посміхається та шепоче:

-  Якби я мала сім життів, провела би одне з них
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приходним сюди; лежала б кожного вечора на цій терасі, 
мліла на цьому м’якому дивані, пила це вино і занурювала 
пальці до цієї піали. Щастя криється у монотонності.

Омар одказує:
-  Одне життя, чи три, чи всі сім -  я б прожив їх усі 

так само, як я проживаю це, лежачи на цій терасі, і пестячи 
рукою твої коси.

Вони разом, і такі різні. Вже дев’ять років коханці, 
вже чотири роки одружені, але їхні мрії й досі не живуть 
під одним дахом. Джахана пожирає час, Омар його помалу 
смакує. Вона бажає панувати в світі. Вона користується 
довірою султанші, якій довіряє султан. Вдень вона інтри
гує у гаремі султана, перехоплює послання, що постійно 
передаються в різних напрямках, альковні чутки, обіцянки 
коштовностей, вловлює запах отрути. Вона гарячкує, вона 
метушиться, вона розпалюється. А вечорами вона від
дається щастю бути коханою. Омарове життя зовсім інак
ше, воно є насолодою від науки та наукою про насолоду. 
Він встає пізно, натщесерце випиває свій «вранішній ке
лих», потім розташовується за своїм робочим столом, 
пише, рахує, креслить лінії та фігури, записує деякі поезії 
до своєї таємної книги.

Ночами він піднімається до своєї обсерваторії, 
збудованої на пагорбі недалеко від його дому. Йому досить 
перетнути свій сад -  і він опиняється серед інструментів, 
які він дбайливо оберігає та плекає, які змащує та начищає 
до блиску своєю власною рукою. Часто його супроводжує 
якийсь проїжджий астроном. Перші три роки його перебу
вання у Ісфахані були присвячені обсерваторії, він здійс
нював загальний нагляд за її будівництвом, виробництвом 
обладнання, а головне -  він розрахував новий календар і 
його із помпою було запроваджено першого дня місяця 
фарвардін 458 року, або 21 березня 1079 р. Який перс міг
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забути, що того року, завдяки підрахункам Хайяма, свя
щенне свято Новруз^ було перенесене, що початок нового 
року, який припадав на середину знаку Риб, було відкла
дено до першого сонця знаку Овна, що відтоді перські 
місяці стали збігатися зі знаками зодіаку? Фарвардін став, 
таким чином, місяцем Овна, Есфанд -  місяцем Риб. Отже* 
у червні 1081 мешканці Ісфахану та всієї імперії живуть у 
третій рік нової ери. Цей рік офіційно названо на честь 
султана, але на вулицях і навіть у деяких документах 
обмежуються написанням «такого-то року ери Омара 
Хайяма». Хто іще за життя зазнавав такої честі? Це означає, 
що Хайям, який на той час мав тридцять три роки вже став 
особою знаменитою та шанованою. І немає жодного сум
ніву, що його бояться ті, хто не знають про його глибоку 
відразу до насильства та влади.

Але що, попри все, зближує їх із Джаханою? Одна 
деталь, але принципово важлива деталь -  ні він, ні вона не 
бажають дітей. Джахана вирішила раз і назавжди не обтя
жувати себе потомством. Хайям прийняв своє рішення 
виходячи з висловлювання Абуль-Ала^, сирійського поета, 
якого він надзвичайно шанував: «Я страждаю через того, 
хто зачав мене, але ніхто не страждатиме через мене».

Але не будемо складати собі хибного уявлення через 
таке ставлення Хайяма -  він зовсім не був мізантропом. 
Хіба не він написав: «Коли тебе мучить біль, коли через це 
ти приходиш до бажання, щоб вічна ніч опустилася на 
землю, подумай про зелень, що виблискує після дощу, 
подумай про пробудження дитини». І якщо сам він 
відмовляється привести у світ дитину, то це лише тому, що 
існування здається йому надто тяжким. «Щасливим є той, 
хто ніколи не приходив у цей світ», -  повторює він повсяк
час.

Очевидно, що причини, які вони обоє мають для
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відмови від народження дитини не є однаковими. Вона так 
вирішила через надмірну амбітність, він -  через надмірне 
прагнення до відсторонення. Але цих двох неминуче 
пов’язує необхідністю бути разом це спільне рішення, яке 
б засудили усі чоловіки та жінки тогочасної Персії. А також 
можливість дозволити поголос про безплідність одного з 
подружжя і навіть не удостоїти його відповіддю.

Проте, їхня спільність все ж таки має свої межі. 
Трапляється, що Джахана намагається представити Омара 
людиною без надмірних зазіхань, але вона рідко клопо
четься про те, аби поінформувати його про свою діяль
ність. Вона знає, що він ЇЇ не схвалив би. Але навіщо роз
дмухувати нескінченні суперечки? Звісно, Хайям ніколи не 
був зовсім далеким від двору. І хоча він уникає того, щоб 
увійти у придворне життя, і зневажає та тримається 
осторонь інтриг, зокрема тих, які віддавна розділяють лі
карів та астрологів палацу, все ж таки в нього не стає мен
ше зобов’язань, від виконання яких він не може відмо
витися: бути іноді присутнім на бенкеті, який відбувається 
щоп’ятниці, обстежити якогось хворого еміра, а головне -  
подати Малик-шахові його таквім, його місячний 
гороскоп, оскільки вважається, що султан, як і всяка інша 
людина, має звертатися до нього, щоб кожного дня знати, 
що він може або не може робити. «П’ятого числа зірки 
попереджають тебе про небезпеку, ти мусиш залишатися у 
палаці. Сьомого, категорично заборонено вживати будь- 
яке зілля, і ніякого кровопускання. Десятого, ти закрутиш 
свій тюрбан навиворіт. Тринадцятого, не наближайся до 
жодної з твоїх жінок...» І ніколи султан і не подумав би 
порушити ці вказівки. Нізам також. Він одержує свій 
таквім із рук Омара у кінці місяця, пожадливо читає його 
і поводиться згідно з кожною його літерою. Поступово 
інші особи також отримали цей привілей, камергер,
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великий каді Ісфахану, скарбники, деякі еміри, деякі багаті 
купці, що зрештою перетворилося для Омара на доволі 
значний труд, який займав десять останніх ночей кожного 
місяця. Люди такі ласі до передбачень! Найбагатші запи
тують в Омара, інші знаходять для себе менш авторитет
ного астролога, якщо не звертаються для прийняття кож
ного рішення до священнослужителя, який закривши очі 
відкриває перед ними Коран і навмання вказує пальцем на 
вірш, котрий дає їм прочитати, щоб вони відкрили там 
відповідь на своє питання. Деякі бідні жінки, коли поспі
шають прийняти якесь рішення йдуть на міський майдан 
підхопити поспіхом першу почуту фразу, яку вони 
тлумачать як вказівку Провидіння.

-  Теркен-хатун питала мене сьогодні чи її таквім на 
місяць тір^ вже готовий, -  сказала того вечора Джахана.

Омар дивиться в далечінь:
-  Я приготую його для неї цієї ночі. Небо прозоре, 

видно кожну зірку, мені вже час іти до обсерваторії.
Він вже був готовий неквапливо встати, коли 

увійшла служниця і оголосила:
Під нашими дверима стоїть дервіш*\ він просить 

виявити гостинність і прийняти його на ніч.
-  Нехай він зайде, -  каже Омар. -  Відведи його до 

маленької кімнатки під сходами і скажи, щоб він прийшов 
до нас і розділив із нами вечерю.

Джахана закриває своє обличчя щоб приготуватися 
до приходу незнайомця, але служниця повертається сама.

-  Він воліє залишитися у кімнаті для молитви, і він 
дав мені цю записку.

Омар прочитав. Він зблід і підхопився на ноги. Джа
хана непокоїться:

-  Хто цей чоловік?
-  Я зараз повернуся.
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Розірвавши записку на тисячу шматочків він широ
кими кроками прямує до кімнатки і зачиняє за собою 
двері. Мить очікування, недовіри. Обійми, за якими одразу 
ж ідуть докори:

-  Чому ти з’явився в Ісфахані? Що ти збираєшся 
робити? Всі агенти Нізама аль-Мулька шукають тебе.

-  Я прийшов навернути тебе.
Омар уважно розглядає відвідувача. Він хоче пере

свідчитися, що той все ще при своєму розумі, але Гасан 
сміється, тим самим приглушеним сміхом, який Хайям 
уперше почув у караван-сараї Кашану.

-  Заспокойся, ти остання людина, яку б мені спало 
на думку навернути, але мені необхідний притулок. А хто 
може бути кращим покровителем ніж Омар Хайям, спів
трапезник султана, друг великого візира?

-  їхня ненависть до тебе є більшою ніж їхня приязнь 
до мене. Ти можеш бути бажаним гостем у моєму домі, але 
я ні на мить не сумніваюся в тому, що мої зв’язки не змо
жуть врятувати тебе, якщо з’явиться підозра про твою 
присутність.

-  Завтра я вже буду далеко.
Омар не приховує недовіри:
-Т и  повернувся щоб помститися?
Але його гість реагує так, ніби щойно зганьбили йо

го гідність.
-  Я не намагаюся помститися за мою нікчемну 

особу, я бажаю зруйнувати могутність тюрків.
Омар прискіпливо вдивляється у свого товариша: 

той змінив свій чорний тюрбан на інший, білого кольору, 
який тепер був повністю просякнутий піском, а його 
вбрання з грубої шерсті було вельми зношене.

-  Ти видаєшся мені таким самовпевненим! Але я 
бачу перед собою лише переслідуваного вигнанця, який
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переховується, постійно змінюючи оселю, і який має із 
собою лише цю торбу та тюрбан, і ти наважуєшся мірятися 
з імперією, що простягається на увесь Схід, від Дамаску до 
Герату^!

-  Ти говориш про те, що є зараз, я ж кажу про те, що 
буде. Імперія Сельджукідів скоро пізнає нове вчення, 
досконало організоване, могутнє, жахаюче. Воно змусить 
затремтіти султана та візирів. Ми, ти і я, народилися не так 
давно, тоді Ісфахан належав перській династії шиїтів, яка 
диктувала свої закони халіфові Багдаду. Сьогодні перси 
стали лише за попихачів у тюрків, і твій друг Нізам аль- 
Мульк є найнікчемнішим зі слуг цих загарбників. Як ти 
можеш стверджувати, що те, що було дійсністю вчора не 
може стати нею завтра?

-  Часи змінилися, Гасане, тюрки мають силу, пер
си переможені. Деякі намагаються, як Нізам, наприклад, 
знайти домовленість із переможцями, інші, як я, ряту
ються серед книжок.

-  А дехто все ще бореться. їх лише жменька сьо
годні, але завтра з’являться тисячі, численна армія, рішуча, 
непереможна. Я є апостолом нового вчення, я обійду всю 
країну, ніде не спиняючись для перепочинку, я викорис
таю переконання як силу і, з допомогою Всевишнього, 
переможу зіпсуту владу. Я це кажу тобі, Омаре. Одного 
дня, ти врятував мені життя: скоро світ побачить події, 
сенс яких для багатьох не буде зрозумілим. Але ти, ти 
зрозумієш, що відбувається, ти знатимеш, що змушує 
здригнутися цю землю і чим скінчиться цей безлад.

-  Я не бажаю піддавати сумнівам ні твої переко
нання, ні твоє завзяття, але я пам’ятаю, як бачив тебе при 
дворі Малик-шаха, коли ти сперечався з Нізамом аль- 
Мульком за прихильність тюркського султана.

-  Не піддавайся омані, я не є такою мерзенною 
людиною, як ти собі уявляєш.
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-  Я нічого собі не уявляю, я лише нагадую про деякі 
невідповідності.

-  Вони завдячують своєю появою лише твоєму не
знанню про моє минуле. Я не можу сердитися на тебе, 
через те, що ти судиш по зовнішності речей, але ти погля
неш на мене іншими очима, коли я розповім тобі мою 
справжню історію. Я походжу з традиційної шиїтської ро
дини. Мене завжди навчали, що ісмаїліти є лише єрети
ками. І я так вважав аж до тієї миті, коли зустрів одну 
людину яка, дуже довго говорила зі мною і похитнула мою 
віру. Коли, боячись піддатися цьому чоловікові, я вирішу
вав більше не говорити до нього, я почувався хворим. 
Мені було так тяжко, що я вже був подумав, що прийшла 
моя остання година. Я побачив у тому знак, знак Всевиш
нього, і дав обітницю, що якщо я лишуся живим, я навер
нуся до віри ісмаїлітів. І я одужав наступного дня. У моїй 
родині ніхто не міг повірити у таке раптове одужання.

Звісно, я дотримався обіцянки, прийняв присягу і за 
два роки мені довірили завдання: вирушити до двору 
Нізама аль-Мулька, потрапити до його дивану, щоб 
захищати наших братів ісмаїлітів, які потрапили в біду. 
Тож я покинув Рей і рушив до Ісфахану, і я спинився 
дорогою у караван-сараї Кашану. Залишившись на самоті 
у моїй маленькій кімнатці я саме ламав голову на тим, як я 
зможу бути представленим великому візиру, коли від
крилися двері. І хтр увійшов? Хайям. Великий Хайям, 
якого Небеса посилали мені у ці місця, щоб полегшити моє 
завдання.

Омар приголомшений.
-  Лишається сказати, що Нізам аль-Мульк запитував 

мене чи ти бува не ісмаїліт і я відповів, що я так не думаю!
-  Ти ж не збрехав, ти того не знав. Тепер ти знаєш.
Він переривається.
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-  А хіба ти не пропонував мені попоїсти?
Омар прочинив двері, гукнув служницю і попрохав її 

принести якихось страв, а потім знов узявся розпитувати:
-  І ось уже сім років ти поневіряєшся ось так, вбраний 

як суфій?
-Я  багато блукав. Коли я полишив Ісфахан, мене пере

слідували агенти Нізама, які бажали мені смерті. Я зміг 
утекти від них лише діставшись Кому, де мене сховали 
друзі, потім повернувся до Рею, де зустрівся з ісмаїлітом, 
який порадив мені податися до школи місіонерів у Єгипті, 
яку він колись відвідував сам. І я поїхав, зробивши гак 
через Азербайджан, потім діставшись Дамаску. Я розрахо
вував вирушити внутрішньою дорогою до Каїру, але 
навколо Єрусалима точилася битва між тюрками та магри- 
бинцями^, і мені довелося змінити намічений маршрут і 
піти прибережною дорогою, через Бейрут, Саїду, Тір та 
Акр**, де я зміг сісти на корабель, що направлявся до 
Олександрії. Коли я прибув туди мене зустріли як еміра 
високого рангу, на мене чекала ціла «зустрічна делегація» з 
Абу-Даудом на чолі, який є найвищим керівником місіоне
рів.

Увійшла служниця. Вона поставила на килим кілька 
піал. Гасан знов почав був молитися поки вона не пішла, а 
потім повів свою розповідь далі:

-  В Каїрі я провів два роки. У тій Школі місіонерів нас 
було багато десятків, але тільки жменька серед нас була 
призначена діяти поза межами території Фатімідів^.

Він уникає глибоко вдаватися у подробиці. Але все ж 
таки з різних джерел відомо, що уроки проходили у двох 
різних місцях: принципи віри викладалися улемами у 
медресе аль-Азар , методи її розповсюдження -  у примі
щенні палацу халіфа. Сам голова місіонерів, висока особа 
при дворі Фатімідів, викладав учням методи переконання,
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мистецтво аргументації, уміння промовляти як до розуму 
людини так і до її серця. Він також змусив своїх учнів 
вивчити на пам’ять таємний код, який вони мали вико
ристовувати спілкуючись між собою. Наприкінці кожної 
лекції, учні по одному підходили і ставали навколішки 
перед головою місіонерів, який проводив їм по чолі 
документом, що мав підпис імама. Після чого починалася 
наступна лекція, коротша за часом, призначена для жінок.

-  У Єгипті я дізнався все, що було для мене 
необхідним.

-  А хіба ти не говорив мені одного дня, коли ти мав 
сімнадцять років, що ти вже все знаєш? -  глузує Хайям.

-  До сімнадцяти років я накопичував знання, потім 
-  вчився вірити. У Каїрі я навчився навертати у віру.

-  А що ти говориш тим, кого намагаєшся навернути?
-  Я кажу їм, що віра -  ніщо, без учителя, який може 

навчати. Коли ми проголошуємо: «Немає іншого бога крім 
Бога», ми одразу ж додаємо: «І Мухаммада, пророка його». 
Чому? Тому, що не було б жодного сенсу стверджувати, що 
є єдиний Бог, якщо ми не спираємося на джерело, тобто 
ім’я того, хто навчив нас цій істині. Але ця людина, цей 
Посланець, цей Пророк, він помер вже дуже давно, як 
можемо ми знати, що він існував і що він говорив так, як 
нам це передали? Я, як і ти, прочитав Платона і Аристо- 
теля, і мені необхідні докази.

-  Які докази? ^и можуть насправді існувати докази в
такій матерії? 1

-  Для вас, сунітів, дійсно немає доказу. Ви вважаєте, 
що Мухаммад помер, не залишивши спадкоємця, що він 
залишив мусульман напризволяще і тепер вони дозволя
ють, щоб ними керували або найсильніші, або найхитріші. 
Це безглуздя. Ми ж вважаємо, що Посланець Бога назвав 
наступника, хранителя його таємниць -  свого зятя, двою

116



рідного брата, майже брата, імама Алі. В свою чергу, Алі 
призначив наступника. Таким чином лінія законних іма
мів продовжилася, і через них передався доказ послання 
Мухаммада і існування єдиного Бога.

-  В тому, що ти говориш, я не бачу як ти відріз
няєшся від інших шиїтів.

-  Між моєю вірою та вірою моїх батьків є велика 
різниця. Вони завжди навчали мене, що ми повинні 
терпляче витримувати владу наших ворогів, чекаючи, що 
повернеться Таємний імам , який встановить на землі 
панування справедливості та винагородить істинних вір
них. Моє власне переконання таке -  потрібно діяти зараз, 
готувати усіма можливими засобами пришестя нашого 
імама у ці місця. Я є Предтеча, той, хто готує землю для 
того, щоб вона могла прийняти Імама часу. Чи ти не 
знаєш, що Пророк говорив про мене?

-  Про тебе, Гасане, син Алі Саббаха, родом із Кому?
-  Хіба він не сказав: «Прийде чоловік із Кому, він 

закличе людей іти вірною дорогою, люди зберуться 
навколо нього, як військові загони, вітер бур не розвіє їх, 
вони не втомляться від війни, вони не ослабнуть, і Бог буде 
опорою їм».

-  Я не знаю цієї цитати. Хоча я читав священні 
книги.

-  Ти читав збірки, які хотів читати, шиїти мають 
інші тексти.

-  І там ідеться про тебе?
-  Скоро ти в цьому більше не сумніватимешся.
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X V I

Чоловік із вибалушеними очима знов почав своє 
мандрівне життя. Невтомний місіонер, він обійшов му
сульманський Схід: Балх, Мерв, Кашгар, Самарканд. 
Скрізь він проповідує, аргументує, навертає, організовує. 
Він не йде із жодного села чи містечка, не призначивши в 
ньому свого представника, якого залишає в оточенні 
послідовників, шиїтів, які вже втомилися чекати та 
підкорятися, арабських чи перських сунітів, змучених 
пануванням тюрків, молодих людей, що страждають через 
непевність, віруючих, яким потрібна суворість. Армія 
Гасана росте з кожним днем. їх називають «батіні» ̂ , людь
ми таємниці, їх вважають єретиками, безбожниками. 
Улеми видають анафеми за анафемами: «Горе тому, хто 
приєднається до них, горе тому, хто їстиме із ними за 
одним столом, горе тому, хто візьме шлюб із кимось із них, 
проливати їхню кров так само законно, як поливати водою 
власні сади».

Тон підвищується, жорсткість не довго обмежується 
словами. У місті Савах, проповідник однієї з мечетей вик
рив кількох осіб, які в години молитви збиралися віддалік 
від інших мусульман. Він закликає поліцію до суворого 
покарання. Заарештовано вісімнадцять єретиків. Через 
кілька днів донощика знайшли заколотим. Нізам аль- 
Мульк наказує вчинити показове покарання -  одного 
столяра-ісмаїліта звинувачено у вбивстві, його піддають 
тортурам, розпинають, потім його тіло тягають по всіх 
вуличках базару.

«Той проповідник став першою жертвою ісмаїлітів, 
той столяр був їхнім першим мучеником», вважає хроніст, 
додаючи, що їхній перший значний успіх було здобуто 
біля міста Каїн, що південніше від Нішапура. Туди саме
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прибував караван із Кірману, який супроводжував більше 
шести сотень купців та паломників, і з яким переправлявся 
великий вантаж сурми. Коли до Каїну залишалося півдня 
дороги, озброєні люди, із замаскованими обличчями заго
родили їм шлях. Старійшина каравану подумав, що то 
були грабіжники, він хотів почати перемовини про викуп, 
адже робив це не раз. Але справа була зовсім в іншому. 
Мандрівників відпровадили до якось села з укріпленнями, 
де їх утримували протягом багатьох днів, читали їм 
проповіді та намагалися навернути. Деякі погодилися, 
кілька інших було відпущено на волю, але більшість 
врешті-решт було вбито.

Але це викрадення каравану скоро здаватиметься 
незначною пригодою у гігантському, але прихованому 
випробуванні сили, яка почала розвиватися. Масові 
вбивства з одного та з іншого боку відбуваються одне за 
одним, не минаючи жодного міста, жодного краю, жодної 
дороги, «мирна доба Сельджукідів» завершилася.

Саме тоді вибухає незабутня самаркандська криза. 
«Каді Абу Тахер є першопричиною цих подій», рішуче 
стверджує хроніст. Але ні, все зовсім не так просто.

Дійсно, одного дня, у листопаді, давній захисник 
Хайяма раптово прибуває до Ісфахану, разом із дружина
ми та з вантажем, вигукуючи лайки та прокляття. Про
минувши Тірахські ворота, він просить щоб його супрово
дили до його друга, який приймає його у себе, щасливий, 
що нарешті має нагоду засвідчити йому свою вдячність. 
Виявлення почуттів, яких потребує звичай, швидко 
опускаються. Абу Тахер, мало не плачучи, просить:

-  Мені необхідно якнайшвидше поговорити з 
Нізамом аль-Мульком.

119



Хайям ще ніколи не бачив' каді в такому стані. Він 
намагається заспокоїти його:

-  Ми підемо на зустріч з візиром щойно скінчиться 
ця ніч. Це так важливо?

-  Я мусив тікати із Самарканду.
Він не може продовжувати, його голос зривається, з 

його очей ллються сльози. Від часу їхньої останньої зустрі
чі він постарився, його шкіра зів’яла, борода побілішала, 
лише брови продовжували здійматися, немов тріпотливий 
чорний чагарник. Омар вимовляє кілька втішних слів. Каді 
знов оволодів собою, поправив свій тюрбан і промовив:

-  Чи пам’ятаєш ти того чоловіка, якого всі називали 
Шрамованим Студентом?

-  Як можна забути того, через кого я поглянув у вічі 
моїй власній смерті!

-  Ти пам’ятаєш, як він навіснів, зачувши наймен
ший запах єресі? І ось, вже три роки, як він пристав до 
ісмаїлітів, тепер він виголошує їхні помилкові судження з 
таким самим завзяттям, з яким він раніше захищав 
Істинну Віру. Сотні, тисячі городян йдуть за ним. Він панує 
на вулиці, він нав’язує свій закон крамарям на базарі. Бага
то разів я зустрічався з ханом. Ти знав Наср-хана, ти знаєш 
його раптові напади гніву, які так само раптово стихають, 
його спалахи жорстокості або марнотратності. Тепер душа 
його відійшла до Бога. Я згадую про нього у кожній 
молитві. Сьогодні влада в руках його племінника Ахмеда, 
який ще не має бороди, він нерішучий, непередбачуваний, 
я ніколи не знаю, з якого боку підступитися до нього. Не 
раз і не два я жалівся йому на вчинки єретиків, я поясню
вав йому всю небезпечність ситуації, яка склалася, він 
слухав мене лише одним вухом, а з іншого вилітало, йому 
було нудно. Побачивши, що він не зважується діяти, я 
зібрав командувачів поліції, а також кількох чиновників,
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чию лояльність мені вдалося здобути, і я попросив їх 
наглядати за зборами ісмаїлітів. Три гідних довіри особи 
по черзі слідкували за Шрамованим Студентом, моєю ме
тою було представити ханові детальну доповідь про їхню 
діяльність щоб відкрити йому очі. Аж одного дня, мої 
люди мене повідомили, що керівник єретиків з’явився у 
Самарканді.

-  Гасан Саббах?
-  Власною особою. Мої люди зайняли позицію з 

двох кінців вулиці Абдак, що у кварталі Гатфар, де відбу
валися збори ісмаїлітів. Коли Саббах звідти вийшов, 
перебравшись на суфія, вони кинулися на нього, накрили 
йому голову мішком і привели до мене. Не зволікаючи, я 
доправив його до палацу, гордий, що маю нагоду оголо
сити суверенові про таку здобич. І тут, вперше, він виявив 
зацікавленість і попросив показати йому цю особу. Лише 
коли Саббаха привели до нього, він наказав розв’язати 
його пута і залишити з ним на одинці. І даремно я нама
гався попередити його про небезпечність цього єретика, 
нагадати йому про злочини, в яких той був винен, ніщо не 
подіяло. Він хотів, як він сам сказав, переконати цього 
чоловіка повернутися на вірний шлях. Бесіда затяглася. 
Час від часу хтось із його рідні прочиняв двері, двоє 
чоловіків продовжували говорити. А на світанку раптом 
побачили, як вони, пліч опліч, впали навколішки для мо
литви, шепочучи одні й ті ж самі слова. Радники штов
халися щоб їх побачити.

Випивши ковток оршаду^, Абу Тахер промовив 
кілька слів подяки, перед тим, як продовжити.

-  Слід було визнати очевидність того, що володар 
Самарканду, суверен Трансоксианії, спадкоємець династії 
Чорних ханів, щойно прилучився до єресі. Звісно, він не 
поспішав це розголошувати і продовжував удавати свою
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приналежність до Істинної Віри, але все вже перестало бу
ти таким як раніше. Радників суверена замінили на 
ісмаїлітів. Керівників поліції, виконавців захоплення Саб- 
баха було жорстоко вбито, одного за одним. Моя власна 
охорона була замінена людьми Шрамованого Студента. 
Який вибір залишався мені? Вирушити з першим ліпшим 
караваном паломників, приїхати та доповісти ситуацію 
тим, хто тримає меч ісламу, Нізамові аль-Мульку та 
Малик-шахові.

Того ж вечора Хайям провів Абу Тахера до візира. 
Він відрекомендував його, а потім залишив їх наодинці. 
Нізам слухає свого відвідувача зосереджено, його обличчя 
набрало виразу занепокоєння. Коли каді замовк, той йому 
кинув:

-  А чи тобі відомо, хто є істинним винуватцем 
нещасть, які відбулися у Самарканді, та й усіх наших бід? 
Це той самий чоловік, який привів тебе сюди!

-  Омар Хайям?
-  І ніхто інший. Адже саме ходжа Омар клопотав за 

Гасана Саббаха в той день, коли я міг заподіяти йому 
смерть. Він завадив нам вбити його. А чи зможе він тепер 
завадити йому вбити нас?

Каді не знає що й сказати. Нізам зітхає. Потім корот
ке ніякове мовчання.

-  Як ти пропонуєш нам чинити?
Питання ставить Нізам. Абу Тахер має вже готову 

ідею, і він висловлює її, повільно, як урочисту промову:
-  Прийшов той час, коли стяг Сельджукідів має 

замайоріти над Самаркандом.
Лице візира осяялося, потім знов спохмурніло.
-  Твої слова варті золота. Роками не припиняю 

повторювати султанові, що імперія має розширитися до 
Трансоксианії, що такі прекрасні та процвітаючі міста як
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Самарканд і Бухара не можуть залишатися за межами на
шої влади. Але всі мої сили витрачені намарне, Малик-шах 
не бажає нічого чути.

-  Армія хана є все ж таки дуже ослабленою, його 
емірам більше не платять, його фортеці занепадають.

-  Це ми знаємо.
-  Можливо, Малик-шах боїться повторити долю 

свого батька Алп-Аслана якщо, як і той, він перетне ріку?
-  Жодною мірою.
Каді більше не розпитує, він чекає на пояснення.
-  Султан не боїться ні ріки, ні армії супротивника, -  

каже Нізам. -  Він боїться жінки!
-  Теркен-хатун?
-  І вона заприсяглася, що якщо Малик-шах перейде 

ріку, вона ніколи більше не підпустить його до свого ложа 
і перетворить його гарем на пекло. Нам не слід забувати, 
що Самарканд -  це її місто. Наср-хан був її братом. Ахмед- 
хан -  її племінник. І саме її родині належить Трансоксиа- 
нія. Якщо держава, збудована її предками буде зруйнована, 
вона втратить те місце, яке займає серед жінок плацу, а це 
поставить під загрозу усі шанси, які має її син, щоб стати 
одного дня наступником Малик-шаха.

-  Але її син має тільки два роки!
-  Саме так, але чим він молодший, тим більше його 

мати мусить боротися за те, щоб зберегти його переваги.
-  Якщо я правильно зрозумів, -  зробив висновок 

каді, -  султан ніколи не погодиться завоювати Самарканд.
-  Я цього не сказав, але необхідно змусити його змі

нити думку. І дуже не просто буде знайти зброю більш 
переконливу, ніж аргументи Теркен-хатун.

Каді почервонів. Він чемно посміхнувся, проте не 
дозволив звернути розмову на інше.

-  А може було б достатньо, якби я повторив перед
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султаном те, що розповів вам? Хіба не вистачило б пові
домлення про заколот сплетений Гасаном Саббахом?

-  Ні, сухо одказав Нізам.
Наразі він надто зайнятий, щоб аргументувати. В 

його голові розробляється план. Його відвідувач чекає 
поки він визначиться.

-  Так, владно промовляє візир. Завтра вранці ти 
з’явишся коло дверей султанового гарему та попросиш 
зустрічі з головним євнухом. Ти скажеш йому, що ти приї
хав із Самарканду і що ти волів би передати Теркен-хатун 
новини про її родину. Якщо йтиметься про каді з її міста, 
вірного служителя її роду, вона обов’язково прийме тебе.

Каді може тільки кивнути головою, Нізам продов
жує:

-  Коли ти будеш у залі завіс, ти розкажеш про не
щастя, в якому перебуває Самарканд через єретиків, але ти 
опустиш факт навернення Ахмеда. Зовсім навпаки, ти 
повідомиш, що Гасан Саббах жадає зайняти його трон, що 
його життя в небезпеці і що лише Провидіння може ще 
його врятувати. Також ти додаси, що ти приходив щоб 
поговорити зі мною, але я не зміг вислухати тебе уважно, і 
навіть, що я відмовив тебе розповідати про це султанові.

Наступного дня хитрощі вдалися без найменшої 
завади. Поки Теркен-хатун береться переконати султана в 
необхідності рятувати хана Самарканду, Нізам аль-Мульк, 
який робить вигляд ніби протестує, із завзяттям 
займається підготовкою експедиції. За допомогою цієї 
«війни пошитих в дурні», Нізам намагається не стільки 
приєднати Трансоксианію до імперії, чи врятувати Самар
канд, але передовсім він хоче відновити свій авторитет, 
дещо зганьблений через підривну діяльність ісмаїлітів. І 
тут йому необхідна перемога, повна та голосна. Вже кілька 
років його шпигуни присягаються йому, що Гасана знай
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дено, що його затримання неминуче, але бунтівник 
залишається невловимим, його війська випаровуються 
при першій же спробі їх затримати. Отже Нізам шукає 
нагоди зустрітися із ними лицем до лиця, армія проти 
армії. Самарканд є неочікуваним приводом для цього.

Навесні 1089 року, військо у двісті тисяч осіб 
вирушає в похід, зі слонами та пристроями для облоги. І не 
важливо які інтриги, яка брехня скерували його рух, воно 
виконає те, що мусить виконувати кожне військо. Воно 
почало з того, що захопило Бухару, без найменшого опору, 
потім направилося до Самарканду. Прибувши до воріт 
міста, Малик-шах проголошує Ахмед-ханові, у пафосному 
посланні, що він нарешті прийшов звільнити їх від ярма 
єретиків. «Я нічого не просив у мого ясновельможного 
брата», прохолодно відповів хан. Малик-шах виражає своє 
здивування перед Нізамом, який жодною мірою не 
стурбований: «Хан більше не вільний у своїх діях, слід 
діяти так, ніби його не існує». В будь-якому разі, армія не 
може розвернутися і піти назад, еміри бажають своєї 
частини трофеїв, вони не повернуться з пустими руками.

У перші ж дні зрада одного з охоронців вежі 
дозволила тим, хто обложив місто увірватися до міста. 
Вони займають позицію на заході, біля Монастирських 
воріт. Захисники скупчуються біля базарів з південного 
боку, навколо Кішських воріт. Частина населення виріши
ла підтримати війська султана, вона їх годує, підбадьорює, 
інша частина стала на захист справи Ахмед-хана, кожен за 
своєю вірою. Бої вирують протягом двох тижнів, але жод
ної миті неможливі сумніви щодо їхнього кінцевого 
результату. Хан, який сховався у одного зі своїх друзів у 
кварталі куполів, скоро стає в'язнем, так само, як і всі
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лідери ісмаїлітів, лише Гасанові вдається врятуватися, 
перетнувши вночі підземний канал.

Звісно, Нізам переміг. Але через те, що він грався і з 
султаном, і з султаншею, він непоправно отруїв атмосферу 
своїх стосунків із двором. Якщо Малик-шах і не жалкує 
через те, що так легко завоював найпрекрасніші міста 
Трансоксианії, він страждає у своєму самолюбстві, через 
те, що дозволив скористатися собою. Він навіть дійшов до 
того, що зібрався не організовувати для війська тради
ційний бенкет перемоги. «Це жадоба» злостиво шепоче 
Нізам тим, хто хоче почути.

Що ж до Гасана Саббаха, то він дістав зі своєї по
разки дуже цінну науку. Перед тим, як навертати воло
дарів, він створить для себе жахливий інструмент війни, 
який ні в чому не буде схожий на будь-що з того, що 
людство знало до цього часу -  орден асасинів.

xvn
Аламут. Фортеця височіє на скелі, яка має шість 

тисяч футів * висоти. Пейзаж складають голі вершини, за
буті озера, круті скелі, тісні перевали. Навіть найчи- 
сельніша армія змогла б дістатися туди тільки якби 
солдати йшли один ^а одним. Найпотужніші катапульти 
не змогли б завдати шкоди цим стінам.

Серед тутешніх гір панує ріка Шах-Руд, яку назива
ють «безумною рікою», навесні, коли тануть сніги Ельбру
су, вона здимається та прискорюється, вириваючи на 
своєму шляху каміння та дерева. Горе тому, хто наважи
ться наблизитися, горе війську, яке вирішить отаборитися 
на її берегах!
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З ріки та озер щовечора піднімається густий, немов 
ватяний, туман, який пливе догори, а потім спиняється 
серед круч. Для тих, хто знаходиться на горі, фортеця Ала- 
мут стає подібною до острова в океані хмар. Якщо диви
тися з низу -  здається, що це лігво джинів^.

Місцевою говіркою Аламут означає «порада орла». 
Розповідають, що ніби один князь, який хотів звести 
фортецю, щоб утримувати під контролем ці гори, випус
тив тут привченого хижого птаха. Той птах покружлявши 
у небі сів саме на цій скелі. Хазяїн зрозумів, що кращого 
місця годі й шукати.

Гасан Саббах наслідував орла. Він обійшов усю Пер
сію у пошуках місця, де він міг би збирати своїх вірних, 
навчати їх та організовувати. Після невдачі у Самарканді 
він зрозумів, що було б неможливим бажати підкорити 
велике місто, сутичка з Сельджукідами була 6 тоді негай
ною і неминучою, і, тим більше все б повернулося на 
виграш для імперії. Тож йому потрібна була інша річ, не
великий притулок в горах, недоступний, який неможливо 
захопити, твердиня, з якої розпочне свій розвій його 
всебічна діяльність.

У мить, коли стяги, захоплені у Трансоксианії, майо
ріли на всіх вулицях Ісфахану, Гасан знаходився в 
околицях Аламуту. Це місце стало для нього одкровенням. 
Щойно він помітив його здалека, він зрозумів, що саме 
тут, і ніде інде, завершаться його блукання, тут буде зве
дено його царство. Отже Аламут -  це таке собі укріплене 
поселення, яких багато в імперії, де живуть кілька солдат з 
родинами, кілька ремісників, кілька землеробів та один 
управитель, призначений Нізам аль-Мульком, чесний 
каштелян* ,̂ якого звали Махді з Алауїту, який переймався 
лише водою для поливу, врожаєм горіхів, винограду та 
гранатів. Метушня імперії не тривожила його сон.
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Гасан почав з того, що послав кількох своїх товари
шів, з місцевих, які проникли до гарнізону і розпочали 
проповідувати та навертати. Через кілька місяців, вони 
вже були в змозі оголосити вчителю, що ґрунт готовий, і 
він може прийти. Гасан з’являється, як завжди, перебра
ний на дервіша-суфія. Він тиняється там, роздивляється, 
перевіряє. Намісник приймає святу людину. Він запитує в 
нього, що би могло принести йому задоволення.

-  Мені потрібна ця фортеця, -  каже Гасан.
Намісник посміхається, він собі думає, що дервішеві

не бракує гумору. Але його гість не посміхається.
-  Я прийшов сюди щоб заволодіти цим місцем, всі 

люди з гарнізону віддані мені.
Укладення такої угоди, слід визнати, було настільки 

ж нечуваним, наскільки й неймовірним. Орієнталісти, які 
вивчали хроніки того часу, зокрема оповіді залишені 
ісмаїлітами, мусили неодноразово читати їх і перечитува
ти, щоб впевнитися, що вони не стали жертвою місти
фікації.

Погляньмо ж як усе відбулося.
Кінець XI століття, а саме 6 вересня 1090 року. Гасан 

Саббах, геніальний засновник ордену асасинів, вже гото
вий заволодіти фортецею, яка буде протягом 166 років 
гніздом найжахливішої секти, за всю історію людства. 
Отже він тут, сидить, схрестивши ноги, перед доглядачем, 
якому він повторює,^не підвищуючи голосу:

-  Я прийшов, щоб заволодіти Аламутом.
-  Цю фортецю передали під мій нагляд іменем 

султана, -  відповідає управитель. -  І я заплатив, щоб її 
отримати!

-  Скільки?
-  Три тисячі золотих динарів!
Гасан Саббах бере папірець і пише: «Наказую
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сплатити суму в три тисячі золотих динарів Махді з 
Алауїту, за фортецю Аламут. Господь нам воздасть, Він -  
найкращий наш Захисник». Доглядач був занепокоєний, 
він не вірив, що підпис людини вбраної у одіж з грубої 
шерстяної тканини може бути достатнім для отримання 
такої суми. Але, щойно він прибув до міста Дамган, він 
зміг забрати своє золото без жодної затримки.

ХУЛІ

Коли новина про захоплення Аламуту дійшла до 
Ісфахану, вона не викликала великого занепокоєння. Місто 
набагато більше цікавилося конфліктом, який віднедавна 
розгорівся між Нізамом та палацом. Теркен-хатун не 
вибачила візирові тієї операції, яку він провів проти 
вотчини її родини. Вона вимагає від Малик-шаха, щоб він 
негайно позбавився свого надто могутнього візира. Те, що 
султан по загибелі батька мав опікуна, говорить вона, було 
цілком природнім, але тоді йому було лише сімнадцять 
років, сьогодні йому вже тридцять п’ять -  уже дорослий 
чоловік, і він не може нескінченно залишати управління 
державними справами в руках свого ата\ настав час, коли 
треба дізнатися, хто є справжнім володарем імперії! Хіба 
те, що відбулося у Самарканді не довело, що Нізам на
магається нав’язати правителеві свою волю, що він 
обдурив свого володаря і повівся з ним, перед цілим 
світом, немов із підлітком?

І якщо Малик-шах ще вагався зробити рішучий 
крок, то один випадок його підштовхнув до цього. Нізам 
призначив намісником міста Мерв свого власного онука, 
пихатого молодика, занадто впевненого у всемогутності 
свого діда. Той дозволив собі публічно образити старого
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тюркського еміра. Останній прийшов зі сльозами жалітися 
Малик-шахові, який, вийшовши із себе, одразу ж продик
тував такого листа до Нізама: «Якщо ти є моїм поміч
ником, ти маєш коритися мені і заборонити наближеним 
до тебе людям ображати моїх людей; якщо ж ти вважаєш 
себе рівним мені, моїм поплічником у владі, я прийматиму 
рішення, які ти будеш змушений визнавати».

На послання, яке супроводжувала ціла делегація 
чільників імперії, Нізам передав таку відповідь: «Скажіть 
султанові, якщо до цього часу він цього не знав, що я 
дійсно є його поплічником у владі, і що без моєї особи він 
ніколи не зміг би здобути такої могутності! Хіба він забув, 
що саме я взявся за його справи, по смерті його батька, що 
саме я усунув усіх інших претендентів на престол і під
корив бунтарів? Що саме завдяки мені йому коряться та 
поважають його скрізь, аж до краю землі? Ідіть, і скажіть 
йому, так, доля його корони пов’язана з долею мого 
каламаря!»

Посланці приголомшені. Як така мудра людина, як 
Нізам аль-Мульк може звертатися до султана з такими 
словами, які обов’язково спричинять його немилість, і, 
напевно, смерть? Чи його зарозумілість не межує з боже
віллям?

Єдина людина, яка того дня точно знає пояснення 
такої рішучості -  це Хайям. Вже багато тижнів Нізам 
жалівся йому на жорстокий біль, який не давав йому спати 
ночами і вдень заважав зосередитись на роботі. Після того, 
як Омар довго обстежував його, мацав, розпитував, він 
виявив у нього флегмонозну пухлину, з якою він не зможе 
прожити довго.

Важкою була ніч, коли Хайям мусів сказати своєму 
другові правду щодо його стану.

-  Скільки часу мені залишилося жити?
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-  Кілька місяців.
-  І такі страждання продовжуватимуться?
-  Я міг би приписати тобі опій, щоб послабити 

страждання, але ти перебуватимеш у постійному забутті і 
більше не зможеш працювати.

-  Я більше не зможу писати?
-  Ані підтримувати довгої бесіди.
-  Тоді, волію страждати.
Між фразами, які вони промовляли, залишалися 

довгі проміжки мовчання і з гідністю стримуваного страж
дання.

-  А ти не боїшся потойбічного світу, Хайяме?
-  А чого боятися? Після смерті на нас чекає або ніщо, 

або милосердя.
-  А зло, яке я міг вчинити?
-  Якими б великими не були твої провини -  про

щення Бога є ще більшим.
Нізам здавався більш заспокоєним.
-  Але я також чинив і добро, будував мечеті, школи, 

боровся з єрессю.
Оскільки Хайям не суперечив, він продовжив:
-  Чи згадуватимуть мене через сто років, через тися

чу років?
-  Хіба таке можна знати?
Нізам подивився на Хайяма з недовірою і продов

жив:
-  Хіба не ти сказав одного дня: «Життя подібне до 

пожежі. Вогонь її забуде перехожий, попіл її розвіє вітер, і 
ось -  людина прожила». Гадаєш, такою буде доля Нізама 
аль-Мулька?

Він тяжко дихав. Омар так нічого і не промовив.
-  Твій друг Гасан Саббах ходить країною і проголо

шує, що я лише нікчемний попихач тюрків. Ти не думаєш,
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що саме так про мене говоритимуть завтра? Що з мене 
зроблять сором аріїв? Невже забудуть, що я був єдиним, 
хто протягом тридцяти років чинив спротив султанам і 
нав’язував їм свою волю? Що ще міг я робити після 
перемоги їхніх військ? Але ти нічого не кажеш.

Омар мав відсутній вигляд.
-  Сімдесят чотири роки, сімдесят чотири роки 

проходять перед моїми очима. Стільки розчарувань, 
стільки каяття, стільки хвилин, які я б хотів прожити 
інакше!

Його очі наполовину заплющилися, він стиснув
губи:

-  Горе тобі, Хайяме! Це з твоєї вини Гасан Саббах 
має сьогодні змогу здійснювати усі ці злочини.

Омар хотів був відповісти: «Між тобою і Гасаном 
Саббахом -  стільки спільного! Якщо вас приваблює якась 
справа, збудувати імперію або підготувати царювання 
імама, ви не вагаючись підете на вбивство, аби лише 
здобути тріумф. А для мене, будь яка справа, яка вимагає 
вбивства перестає бути привабливою. В моїх очах вона 
виглядає огидною, знецінюється, якою б гарною вона не 
була. Жодна справа не може бути праведною, якщо веде до 
смерті». Йому б хотілося кричати ці слова, але він оволодів 
собою, змовчав, вирішив залишити своєму другові 
можливість спокійно прийняти свою долю.

Незважаючи на цю ніч випробування, Нізам врешті- 
решт скорився. Він звик до думки, що його більше не буде. 
Але, від того дня він полишив свої державні справи і 
вирішив, що має присвятити весь час, який йому зали
шився, для завершення книги «Сіясет-Наме», Трактат про 
Правління, визначний твір, який для мусульманського 
Сходу є тим самим, чим за чотири століття стане для 
Заходу «Володар» Макіавеллі^. Тільки з різницею у
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значенні: «Володар» Макіавеллі -  це твір людини, 
розчарованої в політиці, незадоволеної будь-якою владою, 
«Сіясет-Наме» -  це плід незамінного досвіду будівника 
імперії.

Отже, у той самий час, коли Гасан Саббах завоював 
собі неприступну твердиню, про яку він так довго мріяв, 
сильний державний муж вже думав тільки про своє місце в 
історії. Тепер він вибирає слова правдиві, а не такі, що 
подобаються, він готовий протистояти султанові до кінця. 
Можна навіть сказати, що він бажає видовищної смерті, 
смерті, яка б за масштабами була гідною його.

І він матиме її.
Коли Малик-шах прийняв делегацію, яка мала 

зустріч з Нізамом, він навіть не міг повірити в те, що йому 
щойно доповіли.

-  Він саме так і сказав, що він був моїм поплічником, 
рівнею мені?!

Посланці з пригніченим виглядом підтвердили і 
султан дав волю своїй люті. Він говорив, що посадить 
свого опікуна на палю, накаже четвертувати його, розіп’я- 
ти на зубцях цитаделі. Потім він біжить до Теркен-хатун, 
щоб сповістити їй, що він нарешті вирішив позбавити 
Нізама аль-Мулька усіх його повноважень і що він бажає 
його смерті. Залишається тільки вигадати, як організувати 
страту, щоб не викликати реакції серед численних полків, 
які все ще зберігають вірність візирові. Але Теркен і 
Джахана пропонують свою ідею -  оскільки Гасан також 
бажає смерті Нізама, чому б не полегшити йому справу 
залишаючи Малик-шаха поза будь-якими підозрами?

Тож великий військовий загін під командуванням 
вірної султанові особи відряджають до Аламуту. Офіційна 
мета -  обложити фортецю ісмаїлітів, насправді ж йдеться 
про прикриття для переговорів, щоб не викликати підозр.
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Розгортання подій прораховано до дрібниць: султан 
заманить Нізама до міста Нігаванд, що розташоване на 
однаковій відстані від Ісфахану та Аламуту. І там про нього 
потурбуються асасини.

Тексти тієї епохи розповідають, що Гасан Саббах 
зібрав своїх людей і промовив до них так: «Хто, з-поміж 
вас звільнить цей край від того, хто чинить зло, від Нізама 
аль-Мулька?» І чоловік на ймення Аррані поклав руку собі 
на груди на знак свого бажання прийняти це завдання від 
володаря Аламуту і додав: «Вбивство цього демона є 
початком блаженства».

Весь цей час Нізам залишається у себе. Ті, хто часто 
відвідували його диван покинули його, дізнавшись про те, 
що він опинився у немилості, лише Хайям та офіцери його 
охорони часто бували у його оселі. Основний свій час він 
проводив за написанням книги. Він пише у шаленому 
завзятті, іноді просить Омара перечитати його твір.

Проглядаючи текст, Омар або ледь усміхається, або 
кривиться. Як і багато інших великих людей, Нізам, у 
надвечір’я свого життя, не зміг втриматися від того, щоб 
пускати стріли, зводити рахунки. З Теркен-хатун, наприк
лад. Сорок третій розділ називається «Жінки, що живуть за 
завісами». «У давні часи, -  пише Нізам, -  дружина царя 
здобула великий вплив на нього, і це призвело лише до 
чвар та неспокою. Я про це більше не скажу ні слова, адже 
кожен може спостерігати і в інші епохи подібні випадки». 
Він додає: «Щоб задум вдався, завжди слід робити 
протилежне від того, що каже жінка».

Шість наступних розділів присвячено ісмаїлітам, 
вони закінчуються так: «Я розповідав про цю секту для 
того, щоб її стереглися... Про мої слова згадають, коли ці 
нечестивці знищать осіб, до яких султан має прихильність, 
великих діячів держави, коли їхні барабани звучатимуть
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скрізь і коли їхні наміри стануть явними. І серед сум’яття, 
яке розпочнеться, нехай зрозуміє володар, що все, що я 
сказав -  правда. Хай Всевишній захистить нашого воло
даря та імперію від жахливої долі!»

У день, коли до Нізама аль-Мулька прийшов 
посланець і запросив його приєднатися до султана у подо
рожі до Багдаду, візир і на хвильку не сумнівався в тому, 
що на нього чекало. Він покликав Хайяма, щоб попро
щатися з ним.

-  У такому стані тобі не слід долати такі відстані, -  
попереджає його Омар.

-  У моєму стані вже ніщо не має значення. Мене вб’є 
не дорога.

Омар не знає, що сказати. Нізам обіймає його і 
дружньо проводжає, перед тим, як піти вклонитися тому, 
хто виніс йому вирок. Найвища вишуканість, найвища 
легковажність, найвища протиприродність, султан і візир, 
один і другий, грають зі смертю.

Коли вони вже були в дорозі до місця страти, Малик- 
шах запитує свого «батька»:

-  Як ти гадаєш, скільки ти ще проживеш?
Нізам відповідає без тіні вагання:
-  Довго, дуже довго.
Султан розгубився:
-  Те що ти такий нахабний зі мною, ще може тобі 

зійти з рук, але з Богом! Як можеш ти стверджувати 
подібну річ, сказав би краще, що хай на це буде Його воля, 
адже це він володар віку людського!

-  Я відповів таким чином тільки тому, що цієї ночі 
мені був сон. Я побачив нашого Пророка, мир йому і 
благословення! Я спитав у нього, коли ж я помру і я отри
мав втішну відповідь.

Малик-шах у нетерплячці:
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-  Яку відповідь?
-  Пророк сказав мені: «Ти є оплотом ісламу, ти 

чиниш добро навколо себе, твоє існування є дуже цінним 
для вірних, тож я даю тобі право самому вибрати момент 
своєї смерті». Я відповів: «Хай боронить мене Бог, яка 
людина може обрати такий день! Завжди прагнеш біль
шого, і навіть якщо б я і призначив такий день настільки 
далеко, як тільки можливо, я б жив із невідступною 
думкою про його наближення, і на передодні цього дня, 
був би він через місяць або через сто років, я б тремтів від 
страху. Я не хочу вибирати день. Єдина милість, якої б я 
просив, коханий Пророче, це не пережити мого володаря, 
султана Малик-шаха. Я бачив, як він ріс, я чув, як він 
називав мене «батьком», і я не хотів би пережити 
приниження та страждання, побачивши його смерть. -  
Хай буде так, -  сказав мені Пророк, -  ти помреш за сорок 
днів до смерті султана».

Лице Малик-шаха збіліло, він тремтить, він майже 
зрадив себе. Нізам усміхається:

-  Бачиш, я не показую ніякої пихи, я впевнений 
сьогодні, що житиму довго.

Чи хотів у ту мить султан відмовитися від того, щоб 
вбили його візира? Принаймні, він був до того дуже 
схильний. Оскільки, якщо цей сон був лише байкою, то це 
означало, що Нізам дійсно ужив жахливих приготувань. 
Напередодні від’їзду офіцери його охорони зібралися у 
нього і присяглися усі по черзі, поклавши руку на Книгу , 
що якщо його вб’ють, жоден із його ворогів не переживе 
його!
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В імперії Сельджукідів, у часи, коли вона була 
наймогутнішою у світі, одна жінка наважилася взяти владу 
у свої власні оголені руки. Сидячи за завісою вона пере
міщала війська з одного краю Азії в інший, призначала 
царів та візирів, намісників та каді, диктувала листи до 
халіфа і відряджала посланців до володаря Аламуту. 
Емірам, які лаялися, чуючи, як вона віддає накази війсь
кам, вона відповідала: «У нас воюють чоловіки, але жінки 
вказують їм проти кого битися».

В гаремі султана її прозвали «Китаянкою». Вона 
народилася у Самарканді, в родині, яка походила із 
Кашгару, і, як в її старшого брата Наср-хана, її лице не 
мало жодної ознаки змішання крові -  ні семітських рис 
арабів, ні арійських рис персів.

Серед багатьох, вона є найдавнішою дружиною 
Малик-шаха. Коли він одружився із нею, він мав лише 
дев’ять років, а вона -  одинадцять. Терпляче вона чекала 
його зрілості. Вона злегка торкалася першого пуху його 
бороди, помітила перший порив бажання, бачила як 
видовжувалося його тіло, як набиралися сил його м’язи. 
Дуже рано приручила Теркен цю величну, але позбавлену 
характеру людину. Вона ніколи не переставала бути 
фавориткою, яку він вихваляв, за якою упадав, яку 
почитав, і, найголовніше, слухав. І слухався. Наприкінці 
дня, повернувшись із полювання на лева, з турніру, з 
кривавого бою, з галасливих зборів з емірами, або, ще 
гірше, після важкої робочої зустрічі з Нізамом, Малик-шах 
знаходить мир в обіймах Теркен. Він відхиляє невагомий 
шовк, який вкриває її, притискається до її шкіри, пустує,
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гарчить, оповідає про свої подвиги та свою втому. Китаян
ка огортає розпаленілого хижака, вона піклується про 
нього, приймає його як героя у вигинах свого тіла, затри
мує його. Довго... Вона стискає його та відпускає тільки 
щоб пригорнути знову; він придушує її всією своєю вагою, 
задиханий завойовник, тремтливий, підкорений, зачаро
ваний. Вона вміє довести його до глибин задоволення.

Потім, її тонкі пальці починають ніжно проводити 
по його бровам, повікам, устам, мочкам його вух, лінії 
його вологої шиї; хижак осів, він муркоче, він стає 
обважнілим, він усміхається -  ситий кіт. Тоді слова Теркен 
протікають у глибини його душі, вона говорить про нього, 
про себе, про їхніх дітей, вона розповідає йому буваль
щину, читає вірші, нашіптує притчі багаті на повчання; 
жодної миті він не нудьгує в її обіймах, він обіцяє собі 
залишатися поряд із нею щовечора. На свій манер, 
суворий, брутальний, дитинний, звірячий, він кохає її, він 
кохатиме її до свого останнього подиху. Вона знає, що він 
не може ні в чому їй відмовити, вона визначає його 
завоювання на даний момент -  коханок або провінцій. У 
всій імперії вона має лише одного суперника -  це Нізам, і 
цього 1092 року, вона вже готова позбавити його сили.

Чи задоволена Китаянка? Як вона може бути задово
леною? Щойно вона лишається на самоті, або з Джаханою, 
своєю наперсницею, вона плаче, сльози матері, сльози 
султанші, вона пр'оклинає несправедливу долю, і ніхто й не 
думає її за це картати. Старший з її синів був обраний Ма- 
лик-шахом спадкоємцем престолу, він бував у всіх 
подорожах, на всіх церемоніях. Його батько так ним 
пишався, що демонстрував його скрізь, показував йому 
кожну зі своїх провінцій, говорив із ним про день, коли він 
заступить його на престолі. «Ще ніколи султан не лишав 
більшої імперії своєму синові!» -  говорив він. В той час
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Теркен була задоволена, і ніякий біль не відбивався у її 
посмішці.

Потім спадкоємець помер. Раптова гарячка, разюча, 
невблаганна. І даремно лікарі прописували кровопускання 
та припарки, за дві ночі його життя згасло. Говорили, що 
то був пристріт, а можливо навіть якась невиявна отрута. 
Невтішна Теркен все ж таки знов оволоділа собою. Жалоба 
минула і вона змусила Малик-шаха призначити спадкоєм
цем другого їхнього сина. Той швидко цим захопився і 
пожалував малого дуже дивними, як на його дев’ятирічний 
вік, титулами: «Цар царів, Опора Держави, Захисник 
Вождя Вірних»...

Прокляття та пристріт, новий спадкоємець незаба
ром також швидко помирає. Так само раптово як і його 
брат. І від тієї ж підозрілої гарячки.

Китаянка мала останнього сина, вона попрохала 
султана, щоб він призначив його наступником. Але на цей 
раз справа не була такою ж простою, дитина мала лише 
півтора роки, а Малик-шах був батьком ще трьох інших 
хлопчиків, які всі були старшими за віком. Двоє з них 
народжені від рабині, але старший, на ймення Барк’ярук 
був сином сестри у других самого султана. Як усунути їх, 
під яким приводом? Хто може бути більш достойним 
звання наступника престолу, ніж цей принц, що за обома 
лініями належав до роду Сельджукідів? Такої думки 
дотримувався Нізам. Він хотів навести хоч трохи ладу в 
сварках між тюрками, він завжди клопотався про те, щоб 
встановити якісь правила династичного наступництва, він 
наполягав, з найкращою у світі аргументацією, на тому, 
щоб старшого сина було призначено спадкоємцем. 
Безрезультатно. Малик-шах не наважувався сперечатися з 
Теркен, і, оскільки він не міг призначити її сина, він 
вирішив не називати нікого. Він волів ризикнути і
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померти не залишаючи спадкоємця, як його батько, як усі 
інші з його роду.

Теркен не задоволена, вона зможе заспокоїтися 
лише тоді, коли її потомство буде гідним чином забезпе
чене. Це означає, що більше всього на світі вона бажала 
немилості для Нізама, який стояв на заваді її амбіціям. 
Заради того, щоб отримати його смертний вирок вона 
була ладна на все, інтриги, погрози, вона день у день 
прискіпливо слідкувала за переговорами із асасинами. 
Вона супроводжувала султана і його візира в дорозі до 
Багдаду. Вона над усе бажала бути присутньою на страті.

Остання вечеря Нізама. Це іфтар^ у десятий день 
рамазану, бенкет, який означає переривання посту. Дос
тойники, придворні, еміри -  всі вони незвично помірні в 
їжі та питві протягом святого місяця. Стіл накрито під 
величезним шатром. Кілька рабів тримають смолоскипи, 
щоб можна було вибирати страви. До широких срібних 
таць, по найкращий шматок верблюжатини чи ягнятини, 
по найсоковитіше стегенце куріпки, тягнуться шістдесят 
зголоднілих рук, вони риються в м’ясі та соусах. Вони 
розділяють, розривають, пожирають. Коли хтось заволо
діває привабливим шматочком, він одразу пропонує його 
сусідові, якого хоче вшанувати.

Нізам їсть мало. Цього вечора він страждає більше 
ніж завжди, його груди охоплені полум’ям, його нутрощі 
ніби стискає рука невидимого велетня. Він робить зусилля, 
щоб триматися прямо. Малик-шах сидить поряд із ним, 
поїдаючи все, що подають йому його сусіди. Іноді вони 
бачать, що він скоса поглядає на свого візира, напевно, він 
думає, що той боїться. Раптом він простягає руку до тарелі 
з чорним інжиром, вибирає найбільший плід і простягає
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Нізамові, який ґречно бере його і надкушує краєчками 
зубів. Який смак може мати інжир, коли знаєш, що ти 
тричі приречений: Богом, султаном та асасинами?

Нарешті іфтар завершується. Вже ніч. Малик-шах 
підхоплюється, він поспішає приєднатися до своєї 
Китаянки, щоб розповісти їй про гримаси візира. Нізам же 
спирається на лікті, потім тяжко підводиться, щоб встати. 
Шатра його гарему недалеко, його стара двоюрідна сестра 
вже мабуть приготувала йому відвар із мироболану^ щоб 
полегшити його страждання. Він має зробити лише сто 
кроків. Його оточує невідступний гамір царських таборів. 
Вояки, служники, мандрівні купці. Десь іноді вчувається 
приглушений сміх придворної. Яким довгим йому ви
дається шлях, він один, ледве переставляє ноги. Зазвичай 
цілий рій царедворців вився навколо нього, але тепер хто 
бажає, щоб його побачили поряд із вигнанцем? Прохачі 
втекли самі собою, що можуть отримати вони від стари
гана, що опинився в опалі?

Якийсь чоловік все ж таки підходить до нього, 
добрий хлопець, вбраний у латаний халат. Він шепоче 
набожні слова. Нізам намацує свою калитку і дістає з неї 
три золоті монети. Треба добре віддячити невідомому, 
який ще прийшов до нього.

Раптом блискавка. То блискавка леза. Все відбулося 
дуже швидко. Ледь Нізам побачив як ворухнулася рука, і 
вже кинджал пробив його одіж, його шкіру, вістря 
пройшло між його ребрами. Він навіть не скрикнув. Лише 
рух здивування, останній ковток повітря. Падаючи, мож
ливо він знов побачив в уповільненому русі цю блискавку, 
цю руку, яка спочатку напружується, а потім ослаблюється, 
і ці стиснуті губи, які виплюнули слова: «Візьми собі цей 
подарунок з Аламуту!»

Тоді розпочалися крики. Асасин почав тікати, його
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переслідували від шатра до шатра і зрештою знайшли. 
Поспіхом йому перерізали горлянку, потім, вхопивши за 
голі ноги тягли по землі щоб вкинути у вогонь.

У наступні роки та десятиліття незліченна кількість 
посланців з Аламуту матимуть таку саму смерть, але тільки 
з тією різницею, що вони не намагатимуться тікати. «Не 
достатньо просто вбивати наших ворогів, повчає їх Гасан, 
ми не вбивці, ми -  кати, ми маємо діяти публічно, на науку 
всім іншим. Ми вбиваємо одну людину, і цим ми 
наводимо жах на сто тисяч. Разом із тим, недостатньо 
карати і залякувати, потрібно також уміти вмирати, адже 
якщо вбиваючи ми позбавляємо наших ворогів волі до дії 
проти нас, помираючи найсміливішим чином ми приму
шуємо натовп захоплюватися. І з цього натовпу виходити
муть люди, щоб приєднатися до нас. Померти важливіше 
ніж убити. Ми вбиваємо, щоб захищатися, ми вмираємо 
щоб навертати, щоб завойовувати. Завоювати -  це мета, 
захищатися -  це лише засіб».

Відтоді вбивства відбувалися переважно по п’ятни
цях, у мечетях, в години урочистої молитви, перед усім 
народом. Жертва -  візир, князь, або висока духовна особа 
-  прибуває, оточена значною охороною. Натовп враже
ний, покірний та захоплений. Посланець з Аламуту вже 
десь тут, у найбільш неочікуваній машкарі. Наприклад, він 
може бути одним із охоронців. У мить, коли всі погляди 
спрямовані на жертву -  він б’є. Жертва падає, кат не 
рухається, він вигукує завчену фразу, вдає посмішку 
виклику, чекаючи, поки його вб’ють оскаженілі охоронці, а 
потім розірве на частини наляканий натовп. Послання 
дійшло; наступник убитої особи вже покаже себе більш 
зговірливим відносно Аламуту; а серед присутніх буде
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десять, двадцять, сорок навернених.
Часто говорили, побачивши ці нереальні сцени, що 

люди Гасана перебували під дією наркотичної речовини. 
Як можна інакше пояснити, що вони йшли на смерть з 
усмішкою? Розповсюдженою була версія, що вони діяли 
під впливом гашиша. Марко Поло зробив популярною цю 
ідею на Заході^; їхні вороги в мусульманському світі іноді 
називали їх гашишиюн, «курці гашишу», щоб позбавити їх 
поваги; деякі орієнталісти вважали, що від цієї назви 
походить слово «assassin»^, що в багатьох європейських 
мовах стало синонімом вбивці. Міф про асасинів від того 
став іще жахливішим.

Але правда не така. За текстами, які до нас дійшли з 
Аламуту, Гасан любив називати своїх послідовників 
Ассассиюн, тобто вірні Асаасуг*, «Основі» віри, і саме це 
слово хибно зрозуміли іноземні мандрівники, яким воно 
здалося пов’язаним зі словом гашиш.

І справді, Саббах був захоплений рослинами, він 
навдивовижу добре знав їхні лікувальні, заспокійливі та 
стимулюючі якості. Він сам вирощував найрізноманітніші 
трави і лікував вірних, коли вони були хворі, умів 
приготувати для них напої, необхідні для оновлення сил. 
Так, ми знаємо один з його рецептів, який він використо
вував для того, щоб активізувати мозок послідовників для 
навчання. Це суміш меду, розтовчених горіхів та кореанд- 
ру. Як можна побачити -  це доволі м’яка медицина. Не 
зважаючи на міцно вкорінену та привабливу традицію, 
потрібно визнати очевидне -  асасини не мали жодного 
іншого наркотику, крім беззаперечної віри. Яка постійно 
зміцнювалася найкоротшим повчанням, найбільш ефек
тивною організацією, найбільш чітким розмежуванням 
завдань.

На вершині ієрархії перебуває Гасан, Великий Учи
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тель, Верховний Проповідник, володар усіх таємниць. Він 
оточений жменькою місіонерів-пропагандистів, дай серед 
яких троє основних помічників, один відповідає за східну 
Персію, Хорасан, Кухістан^ та Трансоксианію, другий -  за 
західну Персію та Ірак, третій -  за Сирію. Трохи нижче за 
ієрархією знаходяться друзі, рафіки, кадри руху. Отримав
ши відповідне навчання вони можуть управляти фор
тецею, керувати організацією на рівні міста чи провінції. 
Найбільш здібні одного дня стануть місіонерами.

Ще нижче в ієрархії знаходяться лазіки, буквально -  
ті, хто готуються увійти до організації. Це переважно 
просто вірні, які не мають особливих схильностей ні до 
навчання, ні до насильницьких заходів. Серед них нарахо
вується багато пастухів з околиць Аламуту, певна кількість 
жінок та старих.

Потім ідуть муджіби, «ті, хто відповідають», в дійс
ності -  новачки. Вони отримують перше повчання і, згідно 
з їхніми здібностями, їх скеровують або до навчання, після 
якого вони стануть друзями, або до маси віруючих, або до 
іншої категорії, яка символізує в очах мусульман того часу 
істинну могутність Гасана Саббаха -  клас фідаї, «ті, хто 
приносять себе в жертву». Великий Учитель обирає їх серед 
послідовників, які мають величезні резерви віри, хисту та 
витривалості, але мало здібностей до проповідування. 
Ніколи не пошле він на жертву чоловіка, що може стати 
місіонером.

Тренування фідаї є задачею вельми складною і їй 
Гасан віддається з пристрастю та витонченістю. Вони 
мають навчитися ховати свого кинджала, виймати його 
непомітним рухом, всаджувати його точно в серце жертви, 
або шию, якщо груди захищені кольчугою; вони повинні 
вміти використовувати поштових голубів, запам’ятовува
ти закодований алфавіт, оволодівати засобами швидкої та
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таємної комунікації з Аламутом; іноді вивчати місцевий 
діалект, акцент, уміти проникати до чужого, ворожого 
середовища, розчинятися в ньому і залишатися там про
тягом тижнів, місяців, присипати всяку недовіру, чекаючи 
слушної години для страти; також їм слід уміти 
вистежувати здобич, як те роблять мисливці, вивчати з 
точністю її ходу, одяг, звички, години, коли вона виходить; 
іноді, коли йдеться про особу, яку охороняють із 
виключною прискіпливістю, знаходити спосіб стати до неї 
на службу, наблизитися до неї, знайти зв’язок з кимсь із 
близьких до неї людей. Розповідають про випадок, коли 
щоб стратити одну з їхніх жертв двоє фідаї мусили жити 
два місяці у християнському монастирі удаючи з себе 
ченців. Така надзвичайна здатність до пристосування не 
може, якщо логічно міркувати, супроводжуватися будь- 
яким вживанням гашишу! Але перш за все адепт має 
здобути віру, необхідну для того, щоб зустріти смерть, віру 
у рай, до якого він потрапить ціною мучеництва, тієї самої 
миті, коли його життя забере розбурханий натовп.

Ніхто не зможе заперечити -  Гасан Саббах зумів 
побудувати найстрашнішу в історії людства машину для 
вбивства. Але все ж таки і на противагу їй, у цей кривавий 
кінець століття, постала інша сила -  Нізамійя, яка, через 
вірність вбитому візирові, різними методами сіятиме 
повсюди смерть, можливо більш приховано, менш 
ефектно, але діяльність її буде не менш спустошливою.

XX

Поки натовп шаленів над тілом асасина, п’ять 
офіцерів зібралися, плачучи, навколо ще теплого тіла
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Нізама, п’ять правиць простягнися до гори, п’ять голосів 
повторили в унісон: «Спочивай у мирі, вчителю, жоден з 
твоїх ворогів не залишиться живим!»

З кого почати? Список приречених довгий, але вка
зівки Нізама чіткі. П’ять чоловіків не мають жодної 
потреби радитися між собою. Вони шепочуть одне ім’я, 
їхні руки простягаються знову, потім вони стають навко
лішки. Разом вони піднімають тіло, висушене хворобою, 
але обважніле через смерть, і процесією переносять його 
до шатра. Жінки вже зібралися щоб оплакувати помер
лого, вигляд трупа пожвавлює їхні вигуки, один із офіцерів 
тим дратується: «Не оплакуйте його, поки за нього не 
помстилися!» Налякані плакальниці на якусь мить замовк
ли, всі подивилися на чоловіка, який вже віддалявся. Потім 
знов розпочався голосний плач.

Прибуває султан. Коли перші крики долинули до 
нього, він саме був із Теркен. Євнух, якого послали дізна
тися про те, що сталося, повернувся тремтячи: «Це Нізам 
аль-Мульк, пане! Вбивця кинувся на нього! Він віддав тобі 
залишки свого віку!» Султан та султанша обмінялися 
поглядами. Потім Малик-шах підвівся, вкрився своєю дов
гою каракулевою накидкою, поляскав долонями по своєму 
лиці перед люстром дружини, і побіг до загиблого, удаючи 
подив та найглибшу скорботу.

Жінки розступилися, щоб султан зміг підійти до тіла 
свого ата. Він нахиляється, промовляє молитву, кілька 
фраз, що підходять до ситуації, перед тим, як знов повер
нутися до Теркен для таємних утіх.

Дивно поводиться Малик-шах. Логічно було б 
припустити, що він скористається зі зникнення свого 
опікуна, щоб нарешті перебрати у власні руки справи своєї
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імперії. Але нічого подібного не сталося. Надто задово
лений тим, що нарешті спекався того, хто гальмував його 
завзяття, султан починає дуріти, і іншого слова для цього 
не підбереш. Всі робочі збори скасовано, як і всі аудієнції 
послів, усі свої дні султан присвячує грі в поло та полю
ванню, вечори -  пиятикам.

Далі гірше, прибувши до Багдаду він посилає 
переказати халіфові таке: «Я маю намір перетворити це 
місто на мою зимову столицю, Вождь Вірних мусить 
переїхати якнайраніше і знайти собі іншу резиденцію». 
Наступник Пророка, чиї предки жили в Багдаді три з 
половиною століття просить місячний термін, щоб навес
ти лад у своїх справах.

Теркен непокоїться через таку легковажність, мало 
достойну тридцятисемирічного державця, володаря 
половини світу, але її Малик-шах є тим, ким він є, тож 
вона дозволяє йому чинити дурниці, і користується з 
цього, щоб встановити свою владу. Адже тепер саме до неї 
звертаються еміри та високопосадовці, тепер її довірені 
особи заміняють прибічників Нізама. Султан дає свою 
згоду в перерві між двома прогулянками чи між двома 
бенкетами.

18 листопада 1092 року, Малик-шах поїхав на північ 
від Багдаду, він полює на диких віслюків у лісистій та 
болотистій місцевості. З його дванадцяти останніх стріл 
лише одна не влучила у ціль, його супутники співають 
йому хвалу, жоден із них і не мріяв би зрівнятися з ним у 
геройстві. Після ходіння йому схотілося їсти, він виразив 
це бажання лайками. Раби метушаться. їх аж дванадцятеро 
для того, щоб розрізати, колоти, патрати звірину, яка вже 
скоро смажиться на галявині. Найжирніший окіст для 
володаря, який хапає його і жує з великим апетитом, весь 
час попиваючи наливку. Час від часу він гризе зацукровані
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фрукти, його улюблена страва, яку кухар скрізь возить за 
ним у величезних глеках, щоб бути певним, що їх ніколи 
не забракне.

Раптом -  нестерпно болюча різь у животі. Малик- 
шах волає від болю, його супутники тремтять. Нервово він 
відкидає свій келих, випльовує те, що у нього в роті. Він 
згинається навпіл, його тіло спорожняється, він марить, 
втрачає свідомість. Навколо нього десятки придворних, 
солдатів та слуг тремтять, підозріло переглядаючись. Ніхто 
ніколи не дізнається чия рука підсипала отрути у вино, чи 
була отрута в солодощах чи в дичині. Але кожен під
рахував: від смерті Нізама минуло тридцять п’ять днів. А 
він сказав «менш ніж за сорок днів». Його месники все 
зробили вчасно.

Теркен-хатун знаходиться у царському таборі, за 
годину їзди від місця, де розгорнулася драма. До неї несуть 
султана, непритомного, але ще живого. Вона поспішає 
віддалити усіх цікавих, залишає коло себе тільки Джахану, 
двох чи трьох довірених осіб та придворного лікаря, який 
тримає руку Малик-шаха.

-  Чи зможе наш володар одужати? Запитує 
Китаянка.

-  Пульс слабшає, Господь загасив свічку, вона лише 
ледь блимає перед Іим, як повністю згаснути, ми нічого не 
можемо вдіяти, тільки молитися.

-  Якщо такою є воля Всевишнього, слухайте уважно, 
що я зараз вам скажу.

Це тон не майбутньої вдови, а майбутньої володарки 
імперії.

-  Ніхто за межами цього шатра не повинен 
дізнатися, що султана не має серед нас. Говоріть тільки те,
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що він поволі одужує, що йому необхідний відпочинок, 
що ніхто не повинен із ним зустрічатися.

Скороминуща та кривава епопея Теркен-хатун. На
віть ще до того моменту, коли серце Малик-шаха 
перестало битися, вона зажадала від жменьки своїх 
прихильників, щоб вони заприсяглися у вірності султану 
Махмуду, якому було чотири роки та кілька місяців. Потім 
вона відправила посланця до халіфа, щоб повідомити його 
про смерть свого чоловіка і попросити підтвердження 
престолонаступництва для її сина; щоб віддячити вона 
обіцяє, що більше ніхто і ніколи не потурбує Вождя 
правовірних у його столиці, і ім’я його прославлятиметься 
під час проповідей у всіх мечетях імперії.

Коли султанський двір вирушив до Ісфахану, Малик- 
шаха вже кілька днів не було серед живих, але Китаянка 
продовжувала приховувати цю новину від війська. Труп 
лежить на великому, накритому тентом повозі, який 
тягнуть шестеро коней. Але ця вигадка не може тривати 
вічно, не забальзамоване тіло не може залишатися серед 
живих, адже процес розкладу обов’язково викаже його 
присутність. Теркен вирішує позбавитися тіла. І ось таким 
чином Малик-шах, «найясніший султан, великий Шахин- 
шах^, цар Сходу і Заходу, оплот ісламу та захисник мусуль
ман, гордість миру та релігії, батько завоювань, міцна 
підтримка халіфа Божого», був похований вночі, 
крадькома, при дорозі, у місці, яке ніхто не зумів відтоді 
знайти. «Ніколи ніхто не чув, -  говорять хроністи, -  щоб 
такий могутній володар помирав таким чином, щоб ніхто 
не помолився і не поплакав над його тілом».

Історія зі зникненням султана завершилася розго
лосом, але Теркен легко виправдовує себе: її першим 
клопотом було приховати новину від ворога, тоді, коли 
армія і двір були далеко від столиці. У дійсності ж,
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Китаянка виграла час, який був їй необхідний для того, 
щоб поставити свого сина на царювання і самій взяти до 
своїх рук стерно влади.

Хроніки тих часів не помиляються щодо цього. 
Говорячи про імперські війська, вони відтоді говорять про 
«армії Теркен-хатун». Говорячи про Ісфахан, вони 
уточнюють, що це -  столиця Хатун. Що ж до імені султана- 
дитини, воно буде практично забуте, згадуватимуть лише 
про «сина Китаянки».

Але все ж таки проти султанші виступили офіцери 
Нізамійї. У їхньому списку ворогів Теркен-хатун ішла дру
гою, одразу за Малик-шахом. Вони оголосили, що підтри
мують старшого сина останнього, Барк’ярука. Вони оточу
ють його, радять йому та ведуть до боротьби. Перші 
сутички повертаються на їхню користь, султанша виму
шена відступити до Ісфахану, який скоро опинився в 
облозі. Але Теркен не така жінка, яка визнає себе перемо
женою, щоб захищатися вона готова на хитрощі, слава про 
які залишиться у віках.

Вона пише, наприклад, багатьом намісникам про
вінцій листи з такими словами: «Я вдова, я маю захищати 
неповнолітнього сина, якому необхідний батько, щоб 
скеровувати його кроки, щоб керувати імперією від його 
імені. Хто краще за тебе виконає цей обов’язок? Встань 
якнайшвидше на чолі війська, ти звільниш Ісфахан, ти 
увійдеш до міст;а тріумфатором, ми поберемося, ціла 
імперія буде в твоїх руках». Аргумент вагомий, еміри 
поспішають звідусіль, з Азербайджану, із Сирії, і хоча їм не 
вдається зломити облогу столиці, вони тим не менше 
забезпечують для султанші довгі місяці перепочинку.

Теркен також відновлює зв’язок із Гасаном Сабба- 
хом. «Чи обіцяла я тобі голову Нізама аль-Мулька? Я тобі її 
подарувала. Сьогодні я дарую тобі Ісфахан, столицю
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імперії. Я знаю, що в цьому місті твоїх людей багато, чому 
живуть вони в тіні? Скажи їм, щоб показалися, вони отри
мають золото, військо і зможуть проповідувати серед 
білого дня». І дійсно, після стількох років переслідувань 
сотні ісмаїлітів більше не криються. Навернення множа
ться. В деяких кварталах, коштом султанші, вони утво
рюють озброєні загони.

Але все ж таки остання хитрість Теркен, напевне, 
була найбільш винахідливою та найбільш зухвалою: деякі 
еміри з її оточення одного дня з’являються у таборі ворога, 
проголошуючи Барк’ярукові, що вони вирішили поли
шити султаншу, що їхні війська схильні до повстання і, 
що, якщо він погодиться пристати до них і зненацька 
вдереться до міста, вони могли б дати сигнал для повстан
ня, тоді Теркен та її сина було б нещадно вбито, а він сам 
міг би надійно закріпитися на троні. Це 1094 рік, претен
дент на престол має тільки тринадцять років, пропозиція 
зваблює його. Особисто заволодіти містом тоді, коли його 
еміри без успіху тримають його в облозі вже більше року! 
Він анітрішки не вагається. Наступної ночі він про
крадається за межі свого табору, при чому його наближені 
про це нічого не знають, з’являється разом із посланцями 
Теркен перед Кахабськими воротами , які, ніби під дією 
чарів розкриваються перед ним. І ось він іде рішучим 
кроком, оточений ескортом, який, на його думку, щось 
занадто веселиться. Він вважає, що це завдяки цілковитій 
успішності його подвигу. Якщо чоловіки сміються надто 
голосно, він наказує їм заспокоїтися і вони відповідають 
йому шанобливо, перед тим як зареготати ще голосніше.

Нажаль, коли він усвідомлює, що їхній піднесений 
настрій є підозрілим, вже надто пізно. Вони позбавили 
його можливості рухатись, йому зв’язали руки та ноги, 
затулили рота і зав’язали очі, щоб відпровадити в глуз
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ливому кортежі до дверей гарему. Старший євнух, якого 
несподівано розбудили, біжить сповістити Теркен про їхнє 
прибуття. Це їй належить вирішувати долю суперника її 
сина, чи задушити його чи достатньо просто осліпити. 
Євнух заглибився у довгий, мало освітлений коридор, коли 
раптом почулися крики, заклики та ридання, які донеслися 
з середини. Заінтриговані та занепокоєні офіцери, які не 
змогли втриматися, щоб не проникнути до забороненої 
зони, зіштовхнулися зі старою балакучою служницею. 
Щойно у своєму ліжку була знайдена мертвою Теркен- 
хатун, а поряд із нею -  знаряддя вбивстра -  велика м’яка 
подушка, якою її задушили. Євнух із дужими руками зник, 
служниця пригадує, що його прийняли до гарему кілька 
років тому, за рекомендацією Нізама аль-Мулька.

XXI

Дивна дилема для прибічників Теркен -  їхня султан
ша загинула, але їхній головний ворог знаходиться у їхній 
владі, їхня столиця оточена, але саме той, хто обложив її 
тепер їхній полонений. Що з ним робити? Місце Теркен, як 
охоронниці дитини-султана, тепер зайняла Джахана, це до 
неї приходять для обговорення, вона має прийняти 
рішення. Вона показувала себе до цього моменту повною 
сил, але смерть її володарки вибила грунт з-під її ніг. До 
кого звернутися, з ким порадитися, якщо не з Омаром!

Коли він з’явився, то побачив, що вона сидить на 
дивані Теркен біля відхиленої завіси, опустивши голову, з 
волоссям недбало розкиданим по плечах. Султан коло неї, 
весь вбраний у шовк, на його голівці тюрбан. Він непо
рушний на своїй подушці, його обличчя червоне та
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прищаве, очі напівприкриті, він має такий вигляд, ніби 
йому нудно.

Омар наблизився до Джахани. Він ніжно взяв її за 
руку, повільно провів своєю долонею по її обличчю і 
зашепотів:

-  Мені щойно повідомили про Теркен-хатун. Ти 
добре зробила, що покликала мене до себе.

Коли він пестить її волосся, Джахана відштовхує
його.

-  Якщо я просила тебе прийти, то не для того, щоби 
ти мене втішав. Але щоб порадитися з тобою про важливу 
справу.

Омар робить крок назад, схрещує руки на грудях і 
слухає.

-  Барк’ярука заманили у пастку, він тепер в’язень у 
цьому палаці, наші люди розділилися щодо того, як вирі
шити його долю. Деякі вимагають, щоб його вбили, 
зокрема ті, хто підготували цю пастку -  вони хочуть бути 
впевненими в тому, що ніколи їм не доведеться відпо
відати перед ним за свій вчинок. Інші воліють домовитися 
з ним, посадовити його на троні, заслужити його ласку, 
сподіваючись, що він забуде свою лиху пригоду. Ще дехто 
пропонує залишити його як заручника, щоб розпочати 
переговори з військом, яке тримає облогу. Яким шляхом 
ти порадиш нам піти?

-  І щоб запитати мене про це, ти відірвала мене від 
моїх книг?

Джахана підводиться. Вона змучена.
-  А справа не видається тобі достатньо важливою? 

Від цього залежить моє життя. Доля тисяч людей, доля 
цього міста та й всієї імперії може залежати від цього 
рішення. А Омар Хайям не хотів би, щоб йому заважали 
через такі дрібниці!
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-  Правильно, я не хотів би, щоб мене турбували че
рез такі дрібниці!

Він іде до дверей; вже відкривши їх він обертається 
до Джахани.

-  У мене завжди запитують поради, коли злочин вже 
скоєно. Що ти хочеш, щоб я сказав тепер твоїм друзям? 
Якщо я пораджу їм відпустити цього хлопця, як можна 
гарантувати їм, що завтра він не накаже, щоб їм перерізали 
горлянки? Якщо я пораджу їм залишити його як заруч
ника, або вбити, я стану їхнім спільником. Залиш мене 
подалі від цих чвар, Джахано, та й сама тримайся подалі 
від них.

Він обіймає її із жалем.
-  Один нащадок тюркського султана замінює іншо

го нащадка, один візир усуває іншого візира... Заради 
Бога, Джахано, як ти можеш проводити найпрекрасніші 
роки свого життя у цьому зміїному кублі? Залиш їх, нехай 
перерізають одне одному горлянки, вбивають та помира
ють. Хіба сонце від того стане менш яскравим, хіба вино 
від того стане менш солодким?

-  Тихіше, Омаре, ти лякаєш дитину. Та й у сусідніх 
кімнатах є вуха, які все чують.

Омар упирається:
-  Хіба не ти мене покликала, щоб спитати моєї 

думки? Добре, я висловлю тобі її прямо: залиш цю залу, 
покинь цей палац, ре оглядайся, не прощайся, не збирай 
навіть своїх речей, дай мені руку і ми повернемося до нас, 
ти складатимеш свої вірші, а я спостерігатиму за моїми 
зірками. Кожного вечора ти приходитимеш і притискати
мешся оголеною до мене, мускатне вино змусить нас спі
вати, світ перестане існувати для нас, ми пройдемо по 
ньому не вдивляючись у нього, не чуючи його. Ні його 
бруд, ні його кров не пристануть до наших підошов.
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Очі Джахани наповнилися слізьми.
Якби я могла повернутися у той вік невинності, 

невже ти думаєш, що я би вагалася? Але вже надто пізно, я 
зайшла надто далеко. Якщо завтра вірні Нізама аль- 
Мулька заволодіють Ісфаханом, вони не помилують мене, 
я є в їхньому списку ворогів.

-  Я був найліпшим другом Нізама, я тебе захищу, 
вони не увійдуть до мого дому щоб забрати мою жінку.

-  Розкрий очі, Омаре, ти не знаєш цих людей, вони 
думають лише про те, щоб помститися. Вчора вони дорі
кали тобі за те, що ти врятував життя Гасана Саббаха; 
завтра вони закидатимуть тобі, що ти сховав Джахану і 
вони вб’ють тебе разом зі мною.

-  Ну добре, хай буде так, ми залишимося разом, в 
нашому домі, і якщо мені випала доля загинути разом з 
тобою, я їй скорюся.

Вона знову підводиться.
-  Але я не скоряюся! Я знаходжуся в цьому палаці, 

мене оточують війська, які вірні мені, у місті, яке відтепер 
належить мені, я буду як султанша.

-  А як помирають султанші? Отруєні, задушені, 
зарізані! Або через пологи! У пишноті не можна сховати 
свою людську нікчемність.

Минає час, мовчання, вони довго дивляться одне на 
одного. Джахана підходить до Омара, залишає на устах 
його поцілунок, який вона хоче зробити пекучим, вона 
слабшає на мить в його обіймах. Але він відсторонюється, 
таке прощання для нього нестерпне. Він благає її востаннє:

-  Якщо наше кохання хоч щось для тебе важить, 
ходи зі мною, Джахано, на нашій терасі накрито стіл, 
легкий вітерець лине до нас із Жовтих гір, за дві години ми 
будемо сп’янілі, ми підемо спати. Служницям ми скажемо, 
Щоб не будили нас, коли в Ісфахані зміниться володар.
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ххп
Цього вечора вітер з Ісфахану несе свіжий аромат 

абрикосу. Але вулиці ніби вимерли. Хайям шукає сховища 
у своїй обсерваторії. Зазвичай йому достатньо увійти туди, 
звернути свій погляд до неба, відчути у руках градуйо
ваний диск своєї астролябії, щоб зникли усі турботи 
зовнішнього світу. Але цього разу все не так. Зорі мовчаз
ні, ніякої музики, ніякого шепоту, ніяких розкритих 
таємниць. Омар вирішує не наполягати із розпитуван
нями, зорі, напевно, мають вагомі причини для мовчання. 
Він скоряється і повертається до себе, він іде повільно, у 
його руці очеретина, яка раз-по-раз чіпляється за пучок 
трави або за непокірливу гілку.

Тепер він лежить у своїй кімнаті, світло згасло; його 
руки безнадійно обіймають уявну Джахану, його очі 
червоні від сліз та вина. Ліворуч від нього на долівці стоять 
карафка та срібний келих, який він час від часу бере 
втомленою рукою щоб зробити довгий ковток, який не 
вирве його із задуми та не принесе йому сп’яніння. Він 
говорить до самого себе, до Джахани, до Нізама. І, най
більше, до Бога. Хто інший може ще втримати цей всесвіт 
від розпаду?

Лише на світанку, виснажений, із затуманеною 
головою, Омар в реіі|ті-решт поринає у сон. Скільки годин 
він проспав? Його розбудило гупання кроків, сонце вже 
високо, воно пробивається крізь щілину між завісами, 
змушуючи його прикрити очі. Тоді він помічає на порозі 
чоловіка, чий голосний прихід потурбував його. То 
вусатий велетень, його рука материнським жестом поплес
кує гарду меча. Його голову міцно оповив тюрбан яскраво- 
зеленого кольору. А на його плечах коротка оксамитова 
накидка офіцерів Нізамійї.
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-  Хто ти? Запитує Омар, позіхаючи. І хто дав тобі 
право тривожити мій сон?

-  Хіба пан ніколи не бачив мене поряд із Нізамом 
аль-Мульком? Я був його особистим охоронцем, я був його 
тінню. Мене називають Вартан із Вірменії.

Тепер Омар пригадав, але це його зовсім не зас
покоює. Він відчуває, ніби мотузка, яка зв’язує його від 
горла до нутра, стягується. Але, якщо йому й страшно, він 
не бажає жодною мірою це показати.

-  Кажеш його особистий охоронець та тінь? Тож це 
тобі слід було захистити його від асасина?

-  Він наказав мені залишатися на відстані. Немає 
таких, хто не знав би, що він сам бажав такої смерті. Я міг 
би вбити одного горлоріза, але за ним прийшов би інший. 
Хто я такий, щоб устати між моїм володарем та його 
долею?

-  А чого ти хочеш від мене?
-  Минулої ночі наші війська нарешті проникли до 

Ісфахану. Гарнізон пристав до нас. Султана Барк’ярука 
звільнено. Відтепер це місто належить йому.

Хайям вже на ногах.
-  Джахана!
Крик і стривожене запитання. Вартан не говорить 

нічого. Його занепокоєне обличчя не в’яжеться з його 
загальним бойовим виглядом. Омарові здається, що він 
читає в його очах жахливе зізнання. Офіцер шепоче:

-  Я би так хотів урятувати її, я був би такий гордий, 
якби зміг з’явитися перед уславленим Хайямом повертаю
чи йому його дружину неушкодженою! Але я з’явився 
надто пізно. Всі люди, які перебували в палаці, були вбиті 
солдатами.

Омар підійшов до офіцера, штовхнув його з усієї 
сили, але навіть не похитнув його.
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-  І ти прийшов сповістити мені про це!
Вартан і далі тримає руку на гарді свого меча. Він не 

готувався до бою. Він говорить рівним голосом.
-  Я прийшов у зовсім іншій справі. Офіцери Ні- 

замійї вирішили, що ти повинен померти. Коли ти пора
нив лева, говорять вони, обачніше його добити. Я отримав 
завдання здійснити твій смертний вирок.

Хайям раптом стає спокійнішим. Триматися достой
но в останню мить. Скільки мудреців присвятили усе своє 
життя для того, щоб досягти цієї вершини людського 
існування! Він не благає, щоб йому зберегли життя. Зовсім 
навпаки, він відчуває, як кожної миті його страх 
зменшується, він думає тільки про Джахану, він не сумні
вається, що вона також зуміла достойно зустріти смерть.

-  Ніколи, я б ніколи не пробачив тим, хто вбив мою 
дружину, все своє життя я б залишався їхнім ворогом, все 
своє життя я би мріяв побачити їх одного дня на палях! Ви 
таки маєте рацію, бажаючи позбавитися мене!

-  Це не моє рішення, пане. Нас було п’ятеро 
офіцерів, і ми мали прийняти рішення разом, але всі мої 
товариші зажадали твоєї смерті, я був єдиний, хто постав 
проти.

-  Ти помиляєшся. Твої товариші здаються мені 
більш мудрими.

-  Я часто бачив тебе разом із Нізамом аль-Мульком, 
ви сиділи та вели бесіди, як батько й син, він ніколи не 
переставав любити тебе, незважаючи на дії твоєї дружини. 
Якби він був серед нас, він би не засудив тебе на смерть. Та 
і їй також би пробачив, заради тебе.

Хайям уважно дивиться на свого відвідувача, так, 
ніби він щойно помітив його присутність.

-  Якщо ти противився моїй смерті, чому саме тебе 
вибрали, щоб стратити мене?
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-  Я сам запропонував. Інші б тебе вбили. Я ж маю 
намір залишити тобі життя. Якби це було не так, невже ти 
вважаєш, що я б прийшов отак говорити з тобою?

-  А як ти поясниш все це твоїм товаришам?
-  Я нічого не пояснюватиму. Я поїду геть. Мої 

дорога поєднається з твоєю.
-  Ти сповіщаєш про це так спокійно, ніби це твоє 

рішення довго визрівало.
-  Це так і є. Я не дію на гарячу голову. Я був найвір- 

нішим слугою Нізама аль-Мулька, я повірив у нього. Якби 
Господь дозволив, я 6 помер, щоб захистити його. Але я 
вже давно вирішив, що якщо мого володаря не стане, я не 
служитиму ні його синам, ні його наступникам, і що я 
назавжди полишу бойове ремесло. Обставини його смерті 
змусили мене задіяти його востаннє. Я взяв участь у 
вбивстві Малик-шаха, і я про це не жалкую: він зрадив 
свого опікуна, свого батька, людину, яка піднесла його на 
вершину; тож він заслуговував на смерть. Мені потрібно 
було вбивати, але тим не менше я не став переконаним 
вбивцею. Ніколи я б не пролив крові жінки. А коли мої 
товариші винесли вирок Хайямові, я зрозумів, що для 
мене прийшов час піти, змінити життя, перетворитися на 
самітника або на мандрівного поета. Якщо ти бажаєш, 
учителю, збери якісь свої речі і залишимо це місто 
якнайшвидше.

-  І куди ми підемо?
-  Ми підемо тією дорогою, яку обереш ти, я ж скрізь 

ітиму за тобою як учень, і мій меч захищатиме тебе. Ми 
повернемося коли переполох вляжеться.

Поки офіцер готує коней, Омар похапцем збирає 
свій рукопис, письмовий набір, свою палицю та гаман, 
повний грошей. Вони проминають оазу Ісфахану, перед
містя Марбін, йдуть весь час на захід, але жоден солдат,
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яких чимало скрізь, і не подумав їх потривожити. Одне 
слово Вартана і ворота відчиняються, а сторожа шаноб
ливо розступається. Така послужливість вельми інтригує 
Омара, який все ж таки уникає запитувати свого супутни
ка. Наразі він не має іншого вибору, як тільки довіритися 
йому.

Менше години пройшло після їхнього від’їзду, коли 
оскаженілий натовп прийшов пограбувати та спалити 
будинок Хайяма. Під вечір обсерваторію було остаточно 
розорено. В цей самий час мертве тіло Джахани було зари
те в землю попід стіною, яка оточує сад палацу.

І ніякого знаку, який би вказав нащадкам місце її 
поховання.

Притча, записана у «Самаркандському рукописі» 
розповідає таке:

«Троє друзів прогулювалися на високих плато Пер
сії. Раптом з’явилася пантера, і вся жорстокість світу була в 
ній.

Пантера довго розглядала трьох чоловіків і потім 
побігла до них.

Перший був найстарший, найбагатший і наймогут- 
ніший. Він закричав: «Я володар цих місць, ніколи не 
дозволю я, щоб тварина спустошувала землі, які належать 
мені!» З ним булої, двоє хортів. Він спустив їх на пантеру і 
собаки змогли покусати її, але пантера стала від того тільки 
сильнішою. Вона вбила їх і стрибнула на їхнього хазяїна та 
розірвала його нутрощі.

Такою була доля Нізама аль-Мулька.
Другий мовив: «Я вчений, кожен вшановує мене та 

поважає, чому я маю дозволити, щоб моя доля вирішува
лася між собаками та пантерою?» Він повернувся спиною
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до бою і пішов, не чекаючи його кінця. Відтоді він блукав 
від печери до печери, від халупи до халупи, переконаний, 
що хижак постійно женеться за ним.

Такою була доля Омара Хайяма.
Третій був віруючим. Він підійшов до пантери з 

розкритими долонями, підкорюючим поглядом та красно
мовними устами. «Ласкаво прошу тебе до цих земель, -  
сказав він їй. -  Мої супутники були багатшими за мене, ти 
їх роздерла, вони були занадто гордими, а ти їх при
низила». Хижак слухав, зваблений, приборканий. Чоловік 
взяв гору над пантерою, йому вдалося її приручити. 
Відтоді жоден звір не наважується підійти до нього, та й 
люди тримаються на відстані».

Висновок в рукописі такий: «Коли приходить час 
потрясінь, ніхто не може спинити його ходи, ніхто не може 
втекти, лише деяким вдається ним скористатися. Краще 
ніж будь-хто Гасан Саббах зумів приручити жорстокість 
світу. Скрізь навколо себе він сіяв страх, щоб облаштувати 
у своїй невеликій фортеці Аламут невеличкий простір 
спокою».

Щойно Гасан Саббах заволодів фортецею, він роз
почав роботи, щоб забезпечити їй цілковиту неприступ
ність з боку зовнішнього світу. Йому потрібно було 
передусім унеможливити будь-яке вороже вторгнення. 
Тож він покращив, завдяки хитромудрим конструкціям, і 
без того виняткові якості цього місця, перегороджуючи 
мурами найменші проходи між пагорбами.

Але цих укріплень Гасанові було замало. Навіть 
якщо штурм неможливий, то обложивши його фортецю 
можна здолати її за допомогою голоду та спраги. Саме так 
і завершується більшість облог. А в цьому плані Аламут
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був особливо вразливий, маючи лише дуже малі запаси 
питної води. Тож Великий Вчитель і тут віднайшов змогу 
захиститися. Замість того, щоб діставати воду із сусідніх 
річок, він наказав прорити у горі вражаючу мережу 
цистерн та каналів, щоб збирати дощову воду та воду з 
розталих снігів. Навіть сьогодні, відвідуючи руїни замку, 
можна захоплюватися, споглядаючи у великій кімнаті, де 
жив Гасан, «чудесний басейн», який наповнюється рівно 
настільки, наскільки його спустошують, і -  диво інже
нерної думки -  вода ніколи не виходить з його меж.

Що ж до харчів, Великий Учитель облаштував 
глибокі колодязі, де складалися запаси олії, оцту та меду, 
він також зібрав багато ячменю, ягнячого жиру та сухих 
фруктів, такої величезної кількості їжі було достатньо, 
щоб витримати близько року повної блокади. А підтримка 
такої облоги у ті часи вимагала, чимало здібностей та 
витривалості від супротивників. Особливо у місцевості, де 
суворі зими.

Отже, таким чином Гасан створив собі непробив
ного панцира; тепер він має, так би мовити, досконалу 
захисну зброю. Зі своїми відданими вбивцями він також 
має і досконалу зброю для нападу. Справді, як убезпечити 
себе від людини, яка вирішила померти? Усякий захист 
будується на залякуванні. Високі особи, як це всім відомо, 
оточують себе жахаючою охороною, яка змушує будь- 
якого можливогЬ нападника боятися неминучої смерті. 
Але якщо нападник не боїться померти? Якщо він 
переконаний, що мучеництво це найкоротший шлях до 
раю? Якщо він постійно має в умі слова Проповідника: «ви 
створені не для цього світу, а для іншого. Хіба могла б 
боятися риба, якби їй погрожували викинути її до моря?» А 
якщо, до того ж, асасинові вдалося просочитися в оточен
ня своєї жертви? Тоді взагалі не можливо нічого зробити,
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щоб його затримати. «Я менш могутній ніж султан, але я 
можу зашкодити тобі набагато більше ніж він», -  написав 
якось Гасан одному наміснику провінції.

Отже, викувавши собі найбільш досконалі військові 
обладунки, Гасан Саббах розмістився у своїй фортеці. І він 
більше ніколи не покидав її. Його біографи навіть стверд
жують, що протягом тридцяти останніх років свого життя 
він лише двічі вийшов зі свого дому, і обидва рази для 
того, щоб піднятися на дах! З ранку до ночі, залишався у 
себе, сидячи схрестивши ноги на циновці, яку його тіло 
витерло, але яку він ніколи не хотів ні замінити, ні під
латати. Він повчав, писав, посилав убивць по слідах своїх 
ворогів. І п'ять разів на день він молився на тій самій 
циновці, разом з тими відвідувачами, які були в нього у 
той момент.

Для тих, хто ніколи не мав нагоди побачити на 
власні очі руїни Аламуту, напевно корисно зазначити, що 
це укріплення ніколи б не здобуло такого значення в 
історії, якби єдиною його перевагою було те, що воно 
важкодоступне, і якби не було на вершині скелястого зубця 
плато, достатньо просторого щоб розмістити там місто, 
або принаймні велике селище. За часів асасинів туди по
трапляли через вузький тунель, зі східної сторони, який вів 
до нижньої фортеці, заплутаних вуличок, земляних 
будиночків, що тулилися до мурів; перетинаючи мейдан -  
велику площу, яка була єдиним місцем для зібрання всієї 
громади, можна було дістатися верхньої фортеці. Вона 
мала форму пляшки, що лежить, і розширена її частина 
була зі східного боку, а горло простягалося до заходу. 
Вузький вихід був коридором, який дуже пильно охоро
нявся. Дім Гасана знаходився в самісінькому його кінці. 
Його єдине вікно відкривалося у прірву. То була фортеця у 
фортеці.

163



Видовищними вбивствами, які він наказував чини
ти, легендами, які спліталися навколо нього, його секти та 
його замку, великий Учитель асасинів дуже довго наводив 
жах на Схід та Захід. В кожнім мусульманськім місті, було 
вбито якогось високопосадовця; хрестоносці також мали 
оплакувати дві чи три знатні жертви. Але дуже часто 
забувають про те, що передусім страх панував у Аламуті.

Яке правління може бути гіршим за войовничу 
доброчесність? Верховний проповідник бажав точно 
визначати для своїх послідовників кожну мить їхнього 
життя. Він заборонив будь-які музичні інструменти; якщо 
він знаходив якусь флейту, він публічно ламав її та кидав у 
полум’я; винного заковували в кайдани, довго і сильно 
били батогами, а потім виганяли із общини. Вживання 
алкогольних напоїв каралося ще суворіше. Власний син 
Гасана, якого батько заскочив одного вечора у стані 
сп’яніння, був засуджений на смерть у ту ж мить; попри 
благання його матері, йому відрубали голову на світанку 
наступного дня. Для прикладу. І більше ніхто не наважу
вався зробити ковток вина.

Правосуддя в Аламуті було м’яко кажучи швидким. 
Розповідають, що якось в межах фортеці було скоєно 
злочин. Одиі  ̂ свідок звинуватив другого сина Гасана. Не 
намагаючись перевірити факти, він наказав зітнути голову 
своєї останньої дитини чоловічої статі. За кілька днів 
справжній винуватець зізнався, і його так само було 
страчено.

Біографи Великого Вчителя згадують вбивство його 
синів, щоб проілюструвати його суворість та його неупе
редженість; вони уточнюють, що община Аламуту стала, 
завдяки користі від цих повчальних покарань, притулком
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чесноти та моральності, у що можна з легкістю повірити; 
проте, з різних джерел відомо, що на наступний день після 
цих страт, єдина дружина Гасана, так само як і її доньки 
повстали проти його влади, і він наказав вигнати їх з 
Аламуту і що він порадив своїм наступникам чинити так 
само і в майбутньому, щоб уникнути жіночого впливу на 
їхні безсумнівно правильні рішення.

Відійти від світу, створити пустку навколо своєї 
особи, оточити себе мурами з каміння та страху, такою, 
здається, була божевільна мрія Гасана Саббаха.

Але ця пустка починає його душити. Наймогутніші 
правителі мають блазнів, або веселих товаришів, щоб 
полегшити найтяжчу атмосферу суворості, яка їх опови
ває. Чоловік із вибалушеними очима безнадійно самотній, 
замурований у своїй фортеці, закритий у своєму домі, 
запертий у самому собі. І нема з ким поговорити, лише 
слухняні підлеглі, німі слуги, загіпнотизовані послідов
ники.

З усіх людей, яких він будь-коли знав, є тільки одна 
особа, з якою, він це знає, можна ще говорити, якщо не як 
друг із другом, то як людина із людиною. І це Хайям. Тож 
він йому написав. Лист, в якому відчай ховається за 
товстелезним шаром пихи:

«Замість того, щоб жити як утікач, чому б тобі не 
приїхати до Аламуту? Як і ти, я був переслідуваний -  тепер 
же я сам переслідую. Тут ти будеш захищений, доглянутий, 
шанований, і жоден емір на цій Землі не зможе торкнутися 
і волосини на твоїй голові. Я заснував величезну бібліо
теку, в якій ти знайдеш найрідкісніші твори, ти зможеш 
там читати і писати у вільний час. Ти віднайдеш спокій у 
цьому місці».
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ххш
Відтоді як Хайям покинув Ісфахан, він дійсно веде 

життя втікача та парії. Коли він направляється до Багдаду, 
халіф забороняє йому публічно виступати або приймати 
численних шанувальників, які скупчуються біля його две
рей. Коли він відвідує Мекку, його недоброзичливці в один 
голос глузують: «Паломництво задля здобуття при
хильності!» Коли, на зворотному шляху, він проминає 
Басруї, син міського каді приходить до нього і просить, з 
усією можливою ґречністю, скоротити своє перебування 
там.

Тож його доля може спантеличити будь-кого. Ніхто 
не заперечує його геніальність чи його ерудованість; куди 
б він не прийшов, справжні натовпи освічених людей зби
раються навколо нього. Йому ставлять питання з астро
логії, алгебри, медицини і навіть запитують щодо релігії. 
Його слухають з надзвичайною увагою. Але, неминуче, че
рез кілька днів, або через кілька тижнів по його прибутті, 
збирається зграя, яка розповсюджує про нього найрізно
манітніші наклепи. Його називають невіруючим або єре
тиком, йому нагадують про дружбу з Гасаном Саббахом, 
іноді знов починаються звинувачування в заняттях 
алхімією, які він вже чув у Самарканді, до нього посилають 
затятих опонентів для суперечок, які порушують порядок 
під час його бесід, погрожують помстою тим, хто нава
жується його прийняти у себе. Зазвичай, після такого, він 
не продовжує. Щойно він відчуває, що атмосфера напру
жується, він удає нездужання, щоб більше не з’являтися на 
публіці. І не бариться з від’їздом. До нового місця зупинки. 
В якому перебування буде таким само коротким та ризи
кованим.

Шанований та проклятий, він не має іншого
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товариша крім Вартана, він постійно перебуває у пошуках 
даху над головою, захисника, а також мецената. Оскільки 
та щедра платня, яку йому призначив Нізам, не виплачу
валася відколи останній помер, він змушений відвідувати 
вельмож, правителів, готувати для них місячні гороскопи. 
Але, хоча він часто терпить нестатки, він уміє, не схиляючи 
голови, примусити можновладців заплатити.

Розповідають, що один візир, здивований почувши, 
що Омар вимагає суму у п’ять тисяч золотих динарів, 
вигукнув:

-  Чи відомо тобі, що мені самому стільки не пла
тять?

-  Це абсолютно природно, -  відповів Хайям.
-  Чому ж так?
-  Тому, що таких вчених як я, народжується лише 

дещиця на століття. Тоді як таких візирів як ти, можна 
призначати по п’ятсот щороку.

Хроністи стверджують, що той візир зумів щиро 
посміятися, а потім задовольнити всі вимоги Хайяма, виз
навши, з усією можливою ввічливістю, справедливість 
такого гордовитого порівняння.

«Немає такого султана, який би був щасливішим від 
мене, але немає й злидаря нещаснішого за мене», -  пише 
Омар у той час.

Минають роки, і ми зустрічаємо його у 1114 році у 
місті Мерв, давній столиці Хорасану, яке все ще славилося 
своїми шовковими тканинами та своїми десятьма бібліо
теками, але вже деякий час було позбавлене будь-якого 
політичного значення. Щоб надати блиску своєму неви
разному двору, місцевий правитель намагається прина
дити тогочасних знаменитостей. Він знає як звабити
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великого Хайяма -  запропонувати йому побудувати>)йсер- 
ваторію, навіть у дрібницях подібну до тієї, яку він мав у 
Ісфахані. У сімдесятирічному віці Омар все ще тільки про 
це і мріє, він погоджується із підлітковим запалом і бере на 
себе проект. Скоро будівля вже зводиться на пагорбі, у 
кварталі Баб Сенджан, посеред саду нарцисів та білих 
шовковиць.

Протягом двох років Омар щасливий, він працює із 
завзяттям; він здійснює, як нам розповідають, дивовижні 
експерименти у метеорологічних передбаченнях, його 
знання неба дозволяло з точністю описати погоду на п'ять 
днів поспіль. Він також розвиває свої передові теорії в 
математиці; потрібно буде дочекатися XIX століття щоб 
європейські дослідники визнали в ньому геніального 
предтечу неевклідової геометрії. Він також пише рубаят, 
стимульований, слід гадати, виключними якостями вино
градників Мерву.

У цього всього, звісна річ, є і зворотній бік. Омар 
зобов’язаний бути присутнім на нескінченних церемоніях 
у палаці, урочисто дарувати свої похвали правителю на 
кожне свято, на кожне обрізання спадкоємця, кожне по
вернення з полювання чи з військової кампанії, і часто 
бути присутнім у дивани готовим кинути влучний дотеп, 
цитату або вірш, підходящий до нагоди. Ці засідання його 
виснажують. Окрім відчуття, що він напнув на себе шкуру 
дресированого ведмедя, його постійно гнітить думка, що 
він втрачає у палаці цінний час, який можна було б 
використати набагато краще за своїм робочим столом. А 
до цього всього -  ще й ризик мати при дворі неприємні 
зустрічі.

Як у той холодний день лютого, коли йому намага
лися нав’язати пам’ятну суперечку з приводу одного 
чотиривірша його юності, який дійшов до вух одного із
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заздрісників. Того дня диван просто кишить освіченими 
людьми в тюрбанах, монарх повністю вдоволений, він 
споглядає свій двір із блаженством.

Коли прибуває Омар, вже розпочалися обговорення 
щодо питання, яке захоплює в ту епоху представників 
церкви: «Чи міг би бути всесвіт створений краще?» Ті, хто 
відповідають «так», піддають себе звинуваченням у блюз
нірстві, адже вони натякають на те, що Бог не достатньо 
старанно зробив свій витвір. Ті, хто відповідають «ні», так 
само піддають себе звинуваченням у святотатстві, адже 
вони дають зрозуміти, що Всевишній міг би бути 
неспроможним зробити краще.

Всі дискутують затято, пожвавлено жестикулюючи. 
Хайям задовольняється тим, що неуважно спостерігає за 
мімікою кожного. Але один із ораторів називає його, про
мовляє похвалу його вченості та запитує його думки. Омар 
прочищає горло. Він ще не промовив жодного звуку, як 
каді Мерву, який ніколи не радів з присутності Хайяма у 
місті, ні, тим більше, зі знаків шани, якими той був постій
но оточений, підскочив зі свого місця, звинувачувально 
вказуючи на нього пальцем.

-  Я не знав, що атеїст може висловлювати думки 
щодо питань нашої віри!

Омар втомлено, але й стурбовано усміхнувся.
-  Хто дозволяє тобі називати мене атеїстом? Поче

кай принаймні, поки ти почуєш мої слова!
-  Мені не потрібно їх чути. Хіба не тобі приписують 

вірш: «Якщо зло моє іншим караєш Ти злом, Де різниця 
між мною й Тобою, скажи?» Людина, яка вимовляє такі 
слова, хіба вона не атеїст?

Омар знизує плечима.
-  Якби я не вірив, що Бог існує, я б не звертався до 

Нього!
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-Таким тоном? Насміхається каді.
-  Це до султанів та до каді треба звертатися із про

сторікуваннями. Але не до Творця. Бог великий, йому й 
діла немає до наших нікчемних зовнішніх виявів віри та до 
наших шанобливих поклонів. Він зробив мене думаючим, 
тож я думаю і, не приховуючи, підношу Йому плоди моєї 
думки.

Під гомін схвалення присутніх, каді відступає, бур
мочучи погрози. Посміявшись, правитель відчув неспокій, 
він боїться відгомону у деяких кварталах. Коли його об
личчя спохмурніло, його відвідувачі поспішили відкланя
тися.

Повертаючись до себе у супроводі Вартана, Омар лає 
придворне життя, його пастки та нічого не варті дрібниці, 
обіцяючи собі залишити Мерв якнайшвидше; його учень 
не вельми тим схвильований, це вже мабуть всьоме його 
вчитель погрожує поїхати; наступного дня, зазвичай, він є 
більш покірливим, він знов береться до своїх досліджень, і 
саме тоді його можна розрадити.

Того вечора, повернувшись до своєї кімнати, Омар 
пише у своїй книзі роздратований чотиривірш, який за
кінчується так:

На вино без жалю свій тюрбан проміняй
І шапкою з повсті себе увінчай^.

Потім він кладе рукопис до звичного сховку, між сті
ною та ліжком. Прокинувшись, він хоче перечитати свого 
рубай одне зі слів йому здається не на місці. Його рука 
риється навпомацки, бере книгу. І відкривши її, він 
знаходить листа від Гасана Саббаха, якого хтось поклав 
між двома сторінками під час його сну.
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В одну мить Омар впізнає почерк, і цей підпис, 
домовлений між ними вже сорок років тому: «Друг, якого 
ти зустрів у караван-сараї Катану». Читаючи, він не може 
подолати реготу. Вартан, ледве прокинувшись у своїй, 
сусідній, кімнаті, прийшов дізнатися, що ж так тішить 
його вчителя, після вчорашніх прикрощів.

-  Ми щойно отримали великодушне запрошення: 
ми матимемо оселю, нас позбавлять необхідності витрат і 
ми будемо захищеними до кінця наших днів.

-  Хто цей великий правитель?
-  Володар Аламуту.
Вартан підскакує. Він почувається винним.
-  Як цей лист зміг потрапити сюди? Перед сном я 

перевірив усі двері!
-  Не намагайся дізнатися. Навіть султани та халіфи 

вже відмовилися від надії захиститися. Коли Гасан вирішує 
надіслати тобі послання або лезо кинджала, можеш бути 
певен, що ти їх отримаєш, не залежно від того, чи будуть 
твої двері відкриті чи замкнені на всі замки.

Учень наближає листа до своїх вусів, він гучно нюхає 
його, читає і перечитує.

-  Цей демон, можливо, і не помиляється, робить він 
висновок.

Тільки в Аламуті твоя безпека ще може бути повною 
мірою забезпечена. І, зрештою, Гасан твій найдавніший 
друг.

-  На даний момент мій найдавніший друг -  це нове 
вино Мерву!

З дитячим задоволенням, Омар починає розривати 
лист на нескінченну кількість клаптиків, які він підкидає 
вгору; і дивлячись як вони тріпочуть та крутяться у своєму 
падінні, він знов починає говорити:
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-  А що є спільного між цим чоловіком та мною? Я -  
обожнюю життя, а він поклоняється смерті. Я ж пишу: «Як 
не вмієш ти зовсім любити, то навіщо тобі сонця захід і 
схід, вітер і квіти?» Гасан вимагає від своїх людей, щоб 
вони відмовилися від кохання, музики, поезії, вина, сонця. 
Він зневажає все, що тільки є найкрасивішого у Творінні, і 
він наважується вимовляти ім’я Творця! І він наважується 
обіцяти рай! Повір мені, якщо його фортеця дійсно була б 
дверима до раю, я б відмовився від раю! Ніколи ноги моєї 
не буде у цій печері нещирих святенників.

Вартан сідає, сильно чухає потилицю, перед тим, як 
більш пригніченим тоном сказати:

-  Оскільки такою є твоя відповідь, прийшов час для 
того, щоб я відкрив тобі одну надто давню таємницю. Чи 
ти ніколи не запитував себе чому, коли ми тікали з 
Ісфахану, солдати так довірливо дозволили нам пройти?

-  Мене ця справа завжди інтригувала. Але оскільки 
протягом років я бачив з твого боку лише вірність, 
відданість та синовню любов, у мене ніколи не виникало 
бажання ворушити минуле.

-  Того дня офіцери Нізамійї знали, що я збирався 
тебе врятувати і втекти з тобою. Це було частиною хитрого 
задуму, який я собі вигадав.

Перед тим як продовжити, він наливає своєму 
вчителеві і собі повний по вінця келих вина гранатового 
кольору.

-  Для тебе не є таємницею, що в списку ворогів, 
написаному рукою Нізама аль-Мулька була одна людина, 
до якої нам ніколи не вдавалося дістатися -  Гасан Саббах. 
Хіба не він є головним винуватцем вбивства? Мій план був 
простим: поїхати разом із тобою, у надії, що ти 
шукатимеш прихистку в Аламуті. Я б тебе туди супро
воджував, попрохавши тебе не відкривати моєї особи, а
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там би я вже знайшов нагоду позбавити мусульман та й 
цілий світ цього демона. Але ти уперся, що ноги твоєї не 
буде у темній фортеці.

-  Але все ж таки ти залишався поряд зі мною весь 
цей час.

-  Попервах, я вірив, що мені достатньо буде залиша
тися терплячим, що коли тебе виженуть із п’ятнадцяти 
міст підряд, ти змиришся з цим та обереш дорогу на 
Аламут. Потім проминули роки, я прив’язався до тебе, мої 
товариші розвіялися по всіх чотирьох кутах імперії, моя 
рішучість послабшала. І ось так Омар Хайям, вже вдруге, 
врятував життя Гасана Саббаха.

-  Не поспішай жалітися, можливо життя я врятував 
саме тобі.

-  Справді, мабуть він добре захищений у своєму
лігві.

Вартан не може приховати залишки гіркоти, з якої 
Хайям глузує.

-  Знаєш, якби ти мені відкрив твій план, я, напевне, 
провів би тебе до Аламуту.

Учень підскочив на місці.
-  Ти правду кажеш?
-  Ні. Сядь! Я це сказав, щоб ти ще раз пожалкував. 

Попри все, що Гасан зміг здійснити, якби я побачив у цю 
мить, що він потопає у ріці Мургаб*, я б простягнув свою 
руку, щоб врятувати його.

-  А я, я б з усієї сили занурив його голову під воду! 
Але все ж таки твоє ставлення мене втішає. Саме тому, що 
ти здатен на такі слова та на такі вчинки, я вирішив 
залишатися разом з тобою. Про це я не жалкую.

Хайям довго стискає свого учня в обіймах.
-  Я щасливий, що мої сумніви стосовно тебе розвія

лися. Я старий тепер, мені потрібно знати, що біля мене є
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людина, якій можна довіряти. Через цей рукопис. Це 
найцінніша річ, яку я маю. Щоб протистояти цьому світо
ві, Гасан Саббах побудував Аламут; я ж створив лише цей 
малесенький замок із паперу, але я стверджую, що він 
переживе Аламут. Такою є справа мого життя, такою є моя 
гордість. І ніщо не жахає мене більше, ніж думка, що, по 
моїй смерті, мій рукопис може потрапити до рук легко
важних або недоброзичливих.

Дещо церемонним жестом він простягає потаємну 
книгу Вартанові:

- Т и  можеш відкрити її, адже ти будеш її храни-
телем.

Учень Омара зворушений.
-  Чи хтось інший, до мене, мав таку честь?
“ Дві особи. Джахана, після однієї сварки у Самар

канді. І Гасан, коли ми жили в одній кімнаті, після 
прибуття до Ісфахану.

-  То ти йому настільки довіряв?
-  Чесно кажучи, ні. Але мені часто хотілося писати і 

він, врешті-решт, помітив рукопис. Тож я волів сам йому 
його показати, тому, що він міг, в будь-якому разі, про
читати його без мого дозволу. І потім, я гадав, що він 
здатен зберегти таємницю.

“ О, він дуже добре вміє зберігати таємницю. Але для 
того, щоб якнайкраще використати її проти тебе.

Відтоді рукопис залишався на ніч у кімнаті Вартана. 
При найменшому шумі, колишній офіцер вже був на 
ногах, з оголеним мечем і уважно прислухався; він пере
віряє кожну кімнату в будинку, потім виходить і обходить 
сад. Повернувшись, він так і не може знову заснути, тоді 
він запалює лампу на своєму столі, читає чотиривірш і
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запам’ятовує його, потім він невтомно повторює його в 
думках знову і знову, щоб вловити його найглибше 
значення. І щоб спробувати відгадати, за яких обставин 
вчитель міг його написати.

Протягом кількох неспокійних ночей, одна ідея 
оформлюється в його голові, і Омар одразу ж дуже добре 
сприймає її -  записати на берегах рубаят, історію рукопису 
і, таким чином, історію самого Хайяма, про його 
дитинство в Нішапурі, про його молодість у Самарканді, 
про його визнання у Ісфахані, про його зустрічі з Абу 
Тахером, Джаханою, Гасаном, Нізамом та багатьма інши
ми. Тож під наглядом Хайяма, іноді навіть під його 
диктування, написано перші сторінки хроніки. Вартан 
старається, кожне речення він по десять-п’ятнадцять разів 
переписує на окремому аркуші перед тим, як записати 
його до книги складною, тонкою та ретельно виписаною 
каліграфією. Яка одного дня різко обривається посередині 
фрази.

Того ранку Омар прокинувся рано. Він кличе Вар- 
тана, який не відповідає. Ще одна ніч проведена за запи
сами, думає собі Хайям. Він дозволяє своєму охоронцеві 
відпочити, наливає собі вранішнього келиха; спочатку 
заповнює вином його дно, осушує одним ковтком, потім -  
наливає по вінця та бере з собою на прогулянку по садку. 
Він обходить сад, тішиться, здуваючи росу, яка залиши
лася на квітах, потім іде збирати білі соковиті шовковиці, 
які він кладе на язик і роздушує, притискаючи до 
піднебіння з кожним ковтком вина.

Так добре йому, що коли він вирішує повернутися, 
вже проминула ціла година. Вже час Вартанові устати. 
Омар більше не кличе його, він іде прямо до його кімнати. 
А його учень лежить на землі, його горло почорніле від 
крові, його рот та очі залишилися відкритими, застиглими 
в останньому придушеному поклику.
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А у стіл, між лампою* та письмовим приладдям, 
встромлено кинджал, яким було здійснено вбивство, тепер 
ним прибито до столу згорнутий аркуш паперу. Омар роз
гортає його і читає:

«Твій рукопис тебе попередив на дорозі до Аламуту».

XXIV

Омар Хайям оплакав свого учня, так само, як він 
оплакав інших друзів, з такою самою гідністю, з такою 
самою покорою, з такою самою стриманою скорботою. 
«Ми одне вино разом пили, та раніше за мене сп’яніли 
вони». Проте, -  і навіщо це заперечувати? -  втрата 
рукопису його засмучувала довше. Він, звісно, міг би його 
відтворити, він би пригадав найменший його значок. 
Очевидно, він цього не схотів; в будь-якому разі, від такого 
переписування не залишилося ані найменшого сліду. 
Здається, Хайям отримав з викрадення свого рукопису 
мудрий урок: ніколи не слід намагатися впливати на 
майбуття, ні на своє, ні на майбутнє своїх віршів.

Він скоро виїхав із Мерву. Не до Аламуту, -  жодного 
разу він і не думав податися туди! -  а до свого рідного 
міста. «Вже прийшов час для того, щоб я поклав край моїм 
блуканням. Нішапур був моїм першим пристановищем в 
житті, хіба не в Порядку речей, щоб він став і останнім?» 
Саме там він житиме відтепер, оточений кількома 
родичами. Молодша сестра, уважний свояк, племінники, а 
головне -  племінниця, яка отримає найкращі плоди його 
осінньої ніжності. Оточений також своїми книгами. Він 
більше не пише, але невтомно перечитує труди своїх 
вчителів.
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Одного дня, як і зазвичай, Омар сидить у своїй 
кімнаті, на його колінах «Книга Зцілення»* Авіценни, 
відкрита на розділі «Одиниця та Множинність». Раптом 
він відчуває, як в середині піднімається тупий біль. Свою 
зубочистку із золота, яку він тримає в руці, він кладе між 
листками, щоб позначити сторінку, закриває книгу, кличе 
своїх рідних, щоб задиктувати їм свій заповіт. Потім він 
промовляє молитву, яка закінчується такими словами: 
«Боже мій, Ти знаєш, що я намагався тебе сприйняти 
наскільки я міг. Прости мені, якщо єдиним моїм шляхом 
до Тебе було пізнання Тебе!»

Він більше не відкривав очей. Це відбулося 4 грудня 
1131 року. Хайямові тоді було вісімдесят чотири роки. Він 
народився 18 червня 1048 року, на світанку. Те, що ми з 
такою точністю знаємо дату народження людини, такої 
далекої епохи є абсолютно виключним фактом. Але у цій 
справі Хайям виявив свою зацікавленість астролога. 
Вірогідно, він розпитав свою матір, щоб дізнатися, яке 
світило сходило у момент його народження -  то був знак 
Близнюків, -  і щоб визначити положення сонця, Меркурія 
та Юпітера у годину свого приходу у цей світ. Таким чином 
він зміг накреслити свій гороскоп, з яким пізніше 
ознайомив хронікера Бейгакі^.

Інший його сучасник, письменник Нізамі Арузі^, 
розповідає: «Я зустрівся з Омаром Хайямом за двадцять 
років до його смерті, у місті Балх. Він зупинився у однієї 
поважної особи, на вулиці Торгівців Рабами, і, з огляду на 
його славу, я ходив за ним невідступно, мов тінь, щоб не 
пропустити жодного його слова. Одного разу я почув, що 
він каже: «Моя могила буде у такому місці, куди кожної 
весни північний вітер приноситиме квіти». У ту мить, ці 
слова здалися мені безглуздими, проте я знав, що така 
людина не може висловлюватися нерозважливо».
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А далі йде таке свідчення: «Я відвідав Нішапур через 
чотири роки по смерті Хайяма. Оскільки я відчував до 
нього велику пошану, яку належить мати до великого 
вченого, я вирушив у паломництво до місця його остан
нього спочинку. Провідник мене відвів на цвинтар. Повер
таючи ліворуч від входу, я побачив могилу, яка прилягала 
до стіни, що оточувала сад. Груші та персикові дерева 
простягли над нею свої гілки, так, що їхні квіти падали на 
поховання і воно було вкрите цілим килимом із пелюс
ток».

Падала крапля води і у морі зникла 
Порошинка летіла й одразу у ґрунті зникла 
Що є наше минуще буття у сім світі? -  
Комашинка з’явилась і швидко зникла.

Омар Хайям помилився. Адже, його існування було 
далеким від того, щоб бути минущим, як він про це пише, 
воно лише розпочалося. Принаймні існування його 
чотиривіршів. Але хіба не для них поет бажав безсмертя, 
на яке не наважувався сподіватися сам?

Ті з мешканців Аламуту, які мали жахливий при
вілей наблизитися до Гасана Саббаха, могли помітити у 
ніші, видовбаній у стіні та закритій товстими ґратами, 
обриси книги. Ніх^о не знав, що то була за книга, ніхто не 
наважувався запитувати Верховного Проповідника. При
пускали, що він мав свої власні причини на те, щоб не 
віддавати її до великої бібліотеки, де, тим не менше, 
знаходилися твори, які вміщували несказанні істини.

Коли Гасан помер, у віці близько вісімдесяти років, 
найближчий помічник, якого він призначив собі в
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наступники, не наважився розміститися у помешканні 
вчителя; тим більше не наважувався він відкривати загад
кові ґрати. Довгий час після смерті засновника, жителі 
Аламуту боялися єдиного вигляду мурів, серед яких він 
жив; вони уникали опинятися поблизу цього кварталу, 
який відтоді зостався незаселеним, боячись зустріти там 
його тінь. Життя ордену ще довго підкорялося правилам, 
які приписав Гасан: найбільш сувора аскеза була постій
ним жеребом членів общини. Жодного відступу, жодного 
задоволення; а стосовно зовнішнього світу -  ще більше 
насильства, більше вбивств ніж будь-коли. Мабуть для 
того, щоб показати, що смерть керівника ні в чому не 
послабила рішучості його послідовників.

А чи зі щирим серцем приймали вони цю суворість? 
Все менше і менше. Вже було чути ремства. Але не серед 
старіших членів общини, які потрапили до Аламуту за 
життя Гасана -  ні, у них іще залишалися спогади про 
тривалі переслідування у їхніх рідних місцях, вони боя
лися, що найменші послаблення можуть зробити їх більш 
вразливими. Але таких людей ставало з кожним днем все 
менше, фортеця тепер була населена їхніми синами та 
онуками. Звісно, усі вони, від колиски отримували найсу- 
воріші ідеологічні повчання, які їх змушували вивчати та 
дотримуватися усіх обтяжливих вказівок Гасана, так, ніби 
вони були самим Одкровенням. Але більшість із них тепер 
почала ухилятися від цього, їхня життєва сила брала своє.

Деякі насмілилися запитати одного дня, чому їх 
примушували проводити їхню молодість у цьому монас- 
тирі-казармі, звідки було вигнано усяку радість. На них 
чекало таке тяжке покарання, що вони стереглися відтоді 
висловлювати найменшу незгоду. Публічно, звісно, адже 
збори почали проводитися таємно, по домівках. Молоді 
змовники були підтримані всіма тими жінками, які
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бачили, як ішли їхні сини, брати чи чоловіки на таємне 
завдання, з якого вони ніколи не поверталися.

І одна людина стала виразником цього глухого, 
придушеного та стримуваного прагнення. Ніхто інший 
крім нього не міг би собі цього дозволити -  він був онуком 
того, кого Гасан Саббах призначив своїм наступником, сам 
він був покликаний, по смерті свого батька, стати 
четвертим Великим Вчителем ордену.

Він мав цінну перевагу над своїми попередниками: 
народившись незадовго по смерті засновника, він не жив 
серед страху перед останнім. Він оглядав його житло з 
цікавістю, деяким побоюванням, звісно, але без цього хво
робливого зачарування, яке паралізувало всіх інших.

Одного разу навіть, у віці сімнадцяти років, він нава
жився увійти до забороненої кімнати, обійшов її, набли
зився до чарівного басейну, намочив руку у його крижаній 
воді потім зупинився перед нішею, в якій був замкнений 
рукопис. Він майже відкрив її, але схаменувся, зробив крок 
назад і, задкуючи, залишив кімнату. Як для перших 
відвідин цього було досить, він не хотів заходити надто 
далеко.

Коли спадкоємець задумливо крокував вуличками 
Аламуту, люди збиралися при його проходженні, але не 
наближались до нього надто близько; вони промовляли 
дивні слова благословення. Він звався Гасан, як і Саббах, 
але навколо нього(вже шепотіли інше ім’я -  «Визволитель! 
Той, кого чекали завжди!» Боялися тільки одного -  щоб 
стара гвардія асасинів, яка знала його настрої і яка вже 
чула, як він необачно гудив пануючу суворість, не зробила 
всього, щоб завадити йому прийти до влади. І дійсно, його 
батько намагався нав’язати йому мовчання, навіть звину
вачуючи його в тому, що він атеїст і зраджує повчання 
Засновника. Казали також, що він скарав на смерть двісті
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п’ятдесят його прихильників а ще двісті п’ятдесят інших 
вигнав, змусивши їх нести на спинах аж до підніжжя гори 
трупи їхніх страчених друзів. Але через залишки батьків
ського почуття Великий Вчитель не наважився продов
жити традицію дітовбивства, яку запровадив Гасан Саббах.

Коли у 1162 році помер батько, непокірний син 
заступив на його місце без найменшої перешкоди. Вперше 
за довгий час справжня радість з’явилася на сірих вуличках 
Аламуту.

«Але чи дійсно прийшов очікуваний Визволитель? -  
запитували себе послідовники. -  Чи дійсно він саме той, 
хто має покласти край нашим стражданням?» Він не гово
рив нічого. Він продовжував ходити із задумою на лиці по 
вулицях Аламуту, або залишався впродовж довгих годин у 
бібліотеці, під доброзичливим поглядом переписувача, 
який нею завідував. То був чоловік із Кірману.

Одного дня люди побачили, що наступник Великого 
Вчителя попрямував рішучим кроком до колишньої рези
денції Гасана Саббаха, різким рухом штовхнув двері, 
підійшов до ніші, обома руками смикнув за її грати, з та
кою силою, що вони відділилися від стіни і на землю 
посипалися довгі цівки піску та каміння. Він дістав звідти 
рукопис Хайяма, кількома рвучкими ударами обтрусив з 
нього пил, перед тим, як забрати його з собою.

Тоді, кажуть, він закрився у себе, читаючи, пере
читуючи, поринувши в роздуми. І все це продовжувалося 
сім днів, після чого він віддав наказ скликати всіх людей 
Аламуту, чоловіків, жінок та дітей, для зібрання на мейдани 
єдиному місці, де всі могли б розміститися.

Це було 8 серпня 1164 року, сонце Аламуту нещадно 
пекло голови та обличчя, але ніхто й не думав про захист.
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Із західного боку здіймався дерев’яний поміст, прикра
шений з чотирьох боків чотирма величезними хоругвами: 
червона, зелена, жовта і біла. Саме туди були звернені усі 
погляди.

Коли раптом він з’явився. Весь у яскраво-білому 
одязі, за ним його дружина, юна і тендітна, з відкритим 
обличчям, з очима прикутими до долу та червоними від 
збентеження щічками. Здавалося, така поява розсіяла 
останні сумніви у натовпі, почали сміливо шепотіти: «Це 
Він, це Визволитель!»

Сповненим гідності кроком він піднявся по кількох 
сходах трибуни, звернувся до своїх вірних із широким 
вітальним жестом, призначенням якого було змусити 
натовп замовкнути. За мить він розпочне одну з найди- 
вовижніших промов, яка будь-коли звучала на нашій 
планеті:

-  Я звертаюся до всіх жителів цього світу, до джинів, 
людей та янголів! -  каже він. -  Імам часу дарує вам своє 
благословення і прощає усі ваші гріхи, минулі та майбутні.

Він проголошує, що священний Закон скасовано, 
тому, що прийшов час Воскресіння. Бог послав вам закон 
щоб ви заслужили рай. Ви його заслужили. Починаючи з 
цього дня, рай належить вам. Тож вас звільнено від ярма 
Закону.

Все, що було заборонено -  дозволено, а все що було 
обов’язковим -  забороняється!

П’ять щоденних молитов заборонено, продовжував 
Визволитель. Оскільки ми тепер у раю, в постійному зв’яз
ку з Творцем, нам більше не потрібно звертатися до Нього 
у визначені години; ті, які уперто продовжуватимуть 
творити п’ять молитов, покажуть тим своє маловір’я у 
Воскресіння. Молитва тепер є вчинком невіруючих.

І навпаки, вино, яке розглядається Кораном як
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райський трунок, відтоді було дозволене, не пити його 
було ознакою недостатньої віри.

«Коли це було проголошено, -  записав перський 
історик тієї епохи, -  громада почала грати на арфах та 
флейтах та відкрито пити вино на самих сходах трибуни».

Як наслідок, зловживання набули таких само масш
табів, як і надмірності, які практикувалися Гасаном Саб- 
бахом в ім’я Закону Корану. Скоро наступники Визволи
теля намагатимуться пом’якшити його месіанське завзят
тя, але Аламут більше ніколи більше не стане тією тюрмою 
для мучеників, якої жадав Верховний Проповідник, відтоді 
життя там буде тихим і довга серія вбивств, які жахали 
ісламські міста, буде перервана. Радикальна секта ісмаїлі
тів, якщо вона такою і була, перетвориться на общину 
небувалої віротерпимості.

Дійсно, проголосивши добру звістку людям Аламуту 
та його околиць, Визволитель відправив своїх посланців із 
документами, підписаними його рукою, до всіх інших 
общин ісмаїлітів Азії та Єгипту. В них був наказ святкувати 
відтоді день Спокути, дату якого вони давали за трьома 
різними календарями: календарем хіджри^ Пророка, 
календарем Олександра Македонського, та календарем 
«найвидатнішої людини обох світів, Омара Хайяма з 
Нішапура».

Визволитель наказав, щоб в Аламуті «Самаркандсь
кий рукопис» шанували як книгу великої мудрості. 
Митцям було наказано його прикрасити: фарби, кольорові 
мініатюри, золота скринька, різьблена та інкрустована 
дорогоцінним камінням. Ніхто не мав права його пере
писувати, але він постійно стояв на низенькому кедровому 
столику, в маленькій внутрішній залі, де працював біб
ліотекар. Тільки декілька осіб мали привілей приходити 
туди і під його суворим наглядом читати рукопис.
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До того часу були відомі лише кілька чотиривіршів, 
складених Хайямом у часи його нерозважливої юності; 
відтоді багато інших було вивчено на пам’ять, цитувалося, 
повторювалося, деякі -  з серйозними змінами. З тієї пори, 
навіть помічали таке особливе явище: кожного разу, коли 
якийсь поет складав чотиривірша, який міг накликати на 
нього біду, він приписував його Омарові; так з’явилися 
сотні неавтентичних віршів, які примішалися до рубаят 
Хайяма, та так добре, що стало неможливим, за відсутності 
рукопису, відрізнити справжні від несправжніх.

Ми не знаємо, чи саме на прохання Визволителя 
бібліотекарі Аламуту знову почали, від батька до сина, 
хроніку рукопису з того місця, на якому зупинився Вартан. 
Але, в будь-якому разі, тільки через це джерело ми знаємо 
про посмертний вплив Хайяма на метаморфозу, яка 
сталася з асасинами. Оповідь про події, лаконічна, але 
надзвичайно цінна, продовжувалася таким чином ще 
майже століття, до нового, брутального переривання. Під 
час монгольських вторгнень.

Перша хвиля, на чолі з Чингізханом, була, без 
сумніву, найбільш спустошливим лихом, від якого будь- 
коли потерпав Схід. Славні міста, такі як Пекін, Бухара або 
Самарканд, були зруйновані дощенту, їхнє населення 
винищене, а з їхріми жителями поводились як з худобою, 
молоді жінки діставалися офіцерам орди переможників, 
ремісників забирали в рабство, інших убивали, за виклю
ченням меншості, яка, згуртувавшись навколо тогочасно
го великого каді, поспішила проголосити свою лояльність 
Чингізханові.

Не зважаючи на цей кінець світу, Самарканд 
видається привілейованим, адже саме це місто одного дня
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постане з руїни, щоб стати столицею ще однієї світової 
імперії -  імперії Тамерлана. На відміну від величезної 
КІЛЬКОСТІ інших міст, які більше не відновляться, як, 
зокрема, три центральні міста Хорасану, де довго була 
сконцентрована уся інтелектуальна діяльність цієї частини 
світу: Мерв, Балх та Нішапур. До цих міст слід додати і Рей, 
колиску східної медицини, навіть назву якого поглине 
забуття; потрібно буде чекати ще багато століть, щоб 
побачити як постане на місці сусіднього селища місто 
Тегеран.

Аламут поглине лише друга хвиля монгольських 
завоювань. Вона буде менш кривавою, але захопить біль
ше простору. Як можна не співчувати, з відчуттям жаху, 
людям, які жили в ті часи, коли ми знаємо, що монгольські 
війська могли в ту епоху, зруйнувати за кілька місяців 
Багдад, Дамаск, польський Краків та китайську провінцію 
Сичуань.

Тож фортеця асасинів мусила здатися, фортеця, яка 
не схилила голови перед стількома завойовниками 
протягом ста шістдесяти шести років! Хулагу-хан, онук 
Чингізхана сам прийшов подивитися на це диво військо
вого будівництва; легенда розповідає, що він там знайшов 
провіант, який не чіпали з часів Гасана Саббаха.

Уважно дослідивши усю місцевість, він, разом зі 
своїми поплічниками, наказав солдатам все зруйнувати, не 
лишаючи каменя на камені. Не виключаючи й бібліотеки. 
Проте, перед тим як її підпалити, він дозволив одному 
тридцятирічному історику, такому собі Джувайні, потра
пити туди. Він саме писав на прохання Хулагу «Історію 
Завойовника Світу»-*, яка ще й сьогодні залишається 
нашим найціннішим джерелом для пізнання монголь
ських завоювань. Отже він зміг увійти у це таємниче місце, 
Де лежали рядами, гірками та сувоями десятки тисяч
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рукописів; знадвору чекав монгольський офіцер та солдат 
із візком. Те, що зможе поміститися у тому візку, буде 
врятоване, решта -  залишиться на поталу вогню. І мови не 
було про те, щоб читати тексти, чи навіть розбирати заго
ловки.

Ревний суніт, Джувайні поклав собі, що його най
перший обов’язок -  врятувати з вогню Слово Боже. Тож 
він почав квапливо збирати екземпляри Корану, які можна 
було впізнати за товстими палітурками та тому, що вони 
були складені в одному місці. їх там було з двадцять; він 
відніс їх до візка у три прийоми, і виявилося, що візок вже 
був майже повний. А тепер, що вибрати? Попрямувавши 
до іншої стіни, під якою, здавалося, томи були найкраще 
впорядковані, він знайшов там численні твори написані 
Гасаном Саббахом протягом тридцяти років добровіль
ного ув’язнення. З них він вирішив врятувати тільки один 
твір -  автобіографію, з якої він мав процитувати кілька 
уривків у власному творі. Також він знайшов недавню 
хроніку Аламуту, яка здалася йому добре задокументо
ваною, адже детально оповідала історію Визволителя. 
Історик поспішив забрати з собою і її, оскільки цей епізод 
був абсолютно не відомий за межами общин ісмаїлітів.

Чи знав цей історик про існування «Самарканд
ського рукопису»? Не схоже. Чи шукав би він його, якби 
він і чув про нього, чи погортав би він його сторінки, чи 
врятував би? Ми не знаємо. Розповідають лише те, що 
коли він спинив'ся перед зібранням творів присвячених 
окультним наукам, він закопався у них, забувши про час. 
Монгольський офіцер прийшов, щоб нагадати про себе 
кількома звуками. Його тіло було вкрите товстими обла- 
дунками з червоними облямівками, голову захищав 
шолом, який розширювався на потилиці, ніби розпущене 
волосся. У руці він тримав смолоскипа. Щоб красномовно
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показати, що він поспішає, він наблизив вогонь до 
запилюжених сувоїв. Історик не наполягав, він взяв у руки 
та під пахви все, що зміг забрати, не намагаючись бодай 
якось вибирати, і коли рукопис, що називався «Вічні 
таємниці небесних тіл та чисел» випав у нього з рук, він не 
нахилився, щоб його підняти.

Так сім днів і сім ночей палала бібліотека асасинів, 
незліченні твори, копій яких не залишилося, були втра
чені. І досі наполягають, що вони містили таємниці 
всесвіту, які охоронялися найпильніше.

Довгий час вважалося, що «Самаркандський руко
пис» був також знищений у полум’ї Аламуту.
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Книга третя

Кінець тисячоліття

Вставай, ми маємо вічність, щоб спати!

Омар Хайям





X X V

До цієї сторінки я мало говорив про себе, я хотів 
якнайвірніше викласти те, що нам розповідає «Самарканд
ський рукопис» про Хайяма, про тих, кого він знав, про 
історичні події, які відбулися за його життя. Залишається 
розповісти про те, яким чином цей твір, втрачений за часів 
монгольської навали, знову виринув у розпал нашої епохи, 
і після яких пригод я зміг заволодіти ним. А розпочну з 
того, завдяки яким пригодам я дізнався про його існуван
ня.

Я вже називав моє ім’я -  Бенжамен О. Лесаж. Попри 
французьке його звучання, яке дісталося у спадок від пред- 
ка-гугенота, що залишив Францію за часів Людовіка XIV, я 
є американським громадянином. Народився я в Аннапо- 
лісі, у штаті Меріленд, що розкинувся над Чесапікською 
затокою, маленьким рукавом Атлантичного океану. Проте, 
мої стосунки з Францією не обмежуються тим далеким 
походженням, мій батько багато зробив для того, щоб їх 
відновити. Він завжди і в усьому виявляв певну одержи
мість щодо свого походження. Він записав у своєму шкіль
ному зошиті: «Моє генеалогічне древо зрубали для того, 
щоб збудувати пором для втікачів!», і взявся до вивчення 
французької. Потім, відчуваючи всю урочистість моменту, 
він перетнув Атлантику у зворотному напрямку до плину 
часу.
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Та надто погано, або надто добре батько вибрав рік 
паломництва. Він залишив Нью-Йорк 9 липня 1870 року 
на борту «Скотії»; корабель досяг Шербура 18 числа, а в 
Парижі був 19 ввечері. Війна ж розпочалася о п і в д н і По 
вернення додому, розгром, вторгнення, голод, Комуна, 
вбивства. Напевно, ніколи мій батько не переживав такого 
насиченого року, і цей рік залишився його найкращим 
спогадом. А до чого це заперечувати? Це була якась боже
вільна радість -  опинитися в оточеному місті, де зникають 
обмеження, у час, коли зводяться барикади, а чоловіки і 
жінки віднаходять радості диких племен. Скільки разів у 
Аннаполісі, навколо обов’язкової святкової індички, 
батько й мати емоційно згадували шматочок слонового 
хобота, який вони розділили в Парижі, напередодні нового 
року. Він був куплений за ціною сорок франків за фунт у 
Руза, англійського різника з бульвару Османн.

Вони щойно заручилися і мали побратися за рік, 
війна стала хрещеною матір’ю їхнього щастя. «Одразу по 
прибутті до Парижу, -  згадував батько, -  я завів собі звич
ку іти зранку до кав’ярні Ріш, що на бульварі Італійців. Зі 
стосом газет «Ле тан», «Ле голуа», «Ле Фігаро», «Ля пресе», 
я сідав за столиком, уважно читаючи кожного рядка, одра
зу занотовуючи у записнику слова, яких я не міг зрозуміти 
-  «guKtre»  ̂ або «moblot»^ -  так, щоб потім мати змогу, 
повернувшись до готелю, розпитати ерудованого консьєр
жа.

На третій День якийсь чоловік із сивими вусами сів 
за сусідній столик. У нього був свій власний стосик газет, 
але він його скоро полишив, щоб спостерігати за мною; у 
нього на язиці вже крутилося запитання. Не втримавшись, 
він звернувся до мене захриплим голосом. Одна його рука 
стискала загнутий вершок тростини, пальці іншої знерво
вано колотили по мокрому мармуру столика. Він хотів
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переконатися, що цей молодик, очевидно придатний до 
ВОЄННОЇ служби, мав серйозні причини для того, щоб не 
опинитися на фронті і не захищати свою батьківщину. 
Його тон був ґречний, хоча й підозрілий, та супроводжу
вався косими поглядами на записник, куди, як він побачив, 
я квапливо та потайливо робив нотатки. Мені навіть не 
довелося нічого обґрунтовувати, мій акцент був моїм 
красномовним захисником. Чоловік рішуче вибачився, 
запросив мене за свій столик, згадав ла Файєта4, Бенджа- 
міна Франкліна-*, Токвілля^ та П’єра л’Анфана^, перед тим, 
як розлого пояснити мені те, що я щойно прочитав у пресі, 
тобто те, що ця війна «буде для наших військ лише прогу
лянкою до Берліна».

Моєму батькові кортіло заперечити. Хоча він нічого 
не знав про могутність французів та прусаків, щоб їх по
рівнювати, але він нещодавно брав участь у війні Півночі 
та Півдня®, і був поранений при облозі Атланти. «Я міг 
підтвердити, що жодна війна не може бути прогулянкою, -  
розповідав він. -  Але нації так легко все забувають, а запах 
пороху такий п’янкий, тож я з усієї сили стримувався, щоб 
не вступити у суперечку. То не був вдалий час для дебатів, 
чоловік не запитував моєї думки. Час від часу він кидав «чи 
не так?», але ця фраза була далеко не запитальною; я від
повідав кивком згоди.

Він був люб’язним. Врешті-решт відтоді ми почали 
зустрічатися кожного ранку. Весь час я говорив так само 
мало, а він відчував себе щасливим від того, що америка
нець може так безпомилково розділяти його погляди. В 
кінці четвертого монологу, такого ж натхненного, цей 
поважний і шляхетний чоловік запросив мене до себе на 
обід; він був такий впевнений, що і цього разу отримає 
мою згоду, що покликав свого кучера навіть до того, як я 
встиг сформулювати відповідь. Маю визнати, що я про те

193



ніколи не жалкував. Він звався Шарль-Юбер де Люсе, жив 
у власному особняку на бульварі Пуасоньєр. Він був 
удівцем, його два сини були в армії, а його дочка мала ста
ти твоєю матір’ю».

їй було вісімнадцять, мій батько був на десять років 
старший. Вони довго дивилися одне на одного, мовчки, 
серед виру патріотичних поривів. Починаючи з 7 серпня, 
коли після трьох послідовних поразок стало ясно, що війну 
програно, що територія держави під загрозою, мій дід став 
більш лаконічним. А поки його дочка та майбутній зять 
намагалися впоратися з розчаруванням, між ними встано
вилася злагода. Відтепер одного погляду було достатньо, 
щоб вирішити хто має говорити і з якими аргументами.

«Коли ми, я і вона, вперше опинилися наодинці, у 
величезній вітальні, запала смертельна тиша. За якою 
залунав шалений сміх, викликаний усвідомленням того, 
що протягом численних спільних обідів ми жодного разу 
прямо не звернулися одне до одного. Це був сміх свіжий, 
лагідний, вільний, але було б недоречно продовжувати 
його. Напевно, перше слово слід було сказати мені. Твоя 
мати притискала до корсажу книгу, і я запитав її, що вона 
читає».

Саме в цю мить Омар Хайям увійшов до мого життя. 
Я мав би навіть сказати, що він дав мені життя. Моя мати 
щойно придбала книгу під заголовком «Катрени Хейяма, 
перекладені з перської Ж.-Б. Ніколя, колишнім першим 
драгоманом Французької Амбасади у Персії», видані 1867 
року Імператорською друкарнею. А в багажі мого батька 
була книга англійською «Рубаят Омара Хайяма» Едварда 
Фітцджеральда, видана 1868 року.

«Ні я, ні твоя мати не могли приховати нашу найви
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щу радість, ми обоє: були переконані, що лінії наших 
життів щойно поєдналися, і жодної миті не думали, що це 
могло бути простим збігом. Ім’я Омара стало для нас у ту 
мить ніби паролем, що відкривав таємниці долі, і не знати 
його, було би блюзнірством. Звісно, ми нічого не говорили 
про те, що коїлося в наших серцях, бесіда велася навколо 
віршів. Вона повідомила мені, що Наполеон III особисто 
наказав видати цю книгу».

У той час Європа щойно відкрила для себе Хайяма. 
Дійсно, кілька фахівців говорили про нього ще на початку 
століття, його алгебру було видано у Парижі 1851 року, 
потім з’явилися перші статті у спеціалізованих виданнях. 
Але західна публіка його ще не знала. Та й що залишилося 
від Хайяма на Сході? Ім’я, дві-три легенди, дещиця чоти
ривіршів непевного походження, туманна репутація 
астролога.

А коли маловідомий британський поет Фітцдже- 
ральд вирішив видати у 1859 році переклад сімдесяти п’яти 
чотиривіршів, його книгу зустріли повною байдужістю. 
Книга була видана накладом у двісті п’ятдесят екземплярів, 
автор подарував кілька з них своїм друзям, решта ж надов
го застрягла у книгарні Бернарда Кварітча. «Poor old 
Omar», бідний старий Омар не цікавить, здається, нікого, 
писав Фітцджеральд своєму викладачеві перської. Через 
два роки видавець вирішив розпродати зі знижкою наклад 
-  після початкової ціни у п’ять шилінгів, «Рубаят» став 
коштувати один пенні -  що у шістдесят разів менше. 
Навіть за такою ціною він погано продавався. До того, як 
двоє літературних критиків відкрили його. Вони прочита
ли його. І були зачаровані. Повернулися наступного дня до 
книгарні і купили ще шість екземплярів, щоб подарувати 
їх у своєму колі. Відчувши, що почала зароджуватися 
цікавість, видавець підняв ціну книг до двох пенсів.
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Залишається сказати, 'що коли я востаннє був у 
Англії, я мусив сплатити тому самому Кварітчу, який від
тоді як багатій розмістився на Пікаділлі, чотириста фунтів 
стерлінгів за один екземпляр, який він зберіг від першого 
видання!

Але успіх у Лондоні не був негайним. Потрібно було 
щоб у Парижі пан Ніколя видав свій французький пере
клад рубайят, щоб Теофіль Ґотьє^ сенсаційно проголосив 
на сторінках «Ле монітер юніверсель» «Чи читали ви 
катрени Кеяма?», прославляючи «цю абсолютну свободу 
духу, з якою ледве можуть рівнятися несміливіші мисли
телі сьогодення», а Ернест Ренан^ перевершив це стверд
ження своєю фразою: «Хайям, можливо, є особистістю, 
яку найбільш цікаво досліджувати, для того, щоб зрозу
міти, те, чим зміг стати вільний геній Персії у задусі 
мусульманського догматизму», щоб і в англосаксонському 
світі Фітцджеральд та його «Poor old Omar» врешті-решт 
вийшли з безвісті. Але пробудження тоді було приголомш
ливим. За один день всі образи Сходу з’єдналися навколо 
імені Хайяма, переклади з’являлися один за одним, 
кількість видань збільшувалася, спочатку в Англії, потім у 
багатьох американських містах; почали утворюватися 
«омарівські» спілки.

Повторимо, у 1870 році мода на Хайяма тільки 
починалася, коло його шанувальників розширювалося з 
кожним днем, але ще не переходило меж прошарку 
інтелектуалів. Це спільне читання зблизило мого батька з 
моєю матір’ю, вони почали цитувати вірші Омара, обгово
рювати їхнє значення: вино і таверна, чи дійсно у Хайяма 
це суто містичні символи, як про це твердив Ніколя? Чи не 
були вони навпаки, оспівуванням життя, наповненого 
задоволеннями, і навіть розгулу, як вважали Фітцджеральд 
та Ренан? Ці обговорення набували у їхніх устах нового
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смаку. Коли мій батько згадував Омара, який пестив 
ароматні коси своєї милої, моя мати червоніла. Між двома 
віршами про кохання, вони обмінялися першим поцілун
ком. В той день, коли вони заговорили про одруження, 
вони поклали собі назвати свого першого сина Омаром.

Протягом вісімдесятих років так було названо сотні 
маленьких американців, але коли народився я, першого 
березня 1873 року, це ім’я ще не було вживаним. Не 
бажаючи обтяжувати мене таким екзотичним іменем, мої 
батьки відсунули його на друге місце, щоб я міг, якщо 6 
того захотів, замінити його скромним О.; у школі мої 
товариші гадали що то було ім’я Олів’є, Осборн, Освальд 
або Орвілл, а я нікого не переконував.

Цей спадок, який випав на мою долю, зміг лише 
розбудити мою цікавість до далекого хрещеного. У віці 
п’ятнадцяти років я взявся читати все, що його стосувало
ся. Я вирішив будь-що вивчити перську мову і літературу, 
та надовго поїхати у той край. Але потім, після періоду 
ентузіазму, я трохи охолов. Якщо, на думку усіх критиків, 
вірші Фітцджеральда були шедеврами англійської поезії, 
вони все ж таки мали дуже віддалений стосунок до того, 
що насправді створив Хайям. Коли йшлося про чотири
вірші, то деякі автори цитували їх тисячами, Ніколя пере
клав їх більше чотирьохсот, авторитетні фахівці визнавали 
за «можливо автентичні» тільки сотню віршів. Видатні 
орієнталісти навіть доходили до того, що заперечували 
будь яку можливість того, що серед них міг бути хоч один 
вірш, який можна було з впевненістю приписати Омарові.

Припускали, що могла існувати оригінальна книга, 
яка б дозволила відрізнити раз і назавжди справжнє від 
несправжнього, але не було ніякої надії на те, що такий 
рукопис міг би бути віднайденим.

Зрештою, я відвернувся як від особистості Хайяма,
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так і від його творчості, я навчився вбачати у літері «О.» 
посеред мого імені лише нагадування про дитинну нероз
важливість моїх батьків. Аж до тієї миті, коли одна зустріч 
привела мене до мого першого кохання і рішуче скерувала 
моє життя слідами Хайяма.

XXVI

Наприкінці літа 1895 року я піднявся на борт кораб
ля, який мав відвезти мене до Старого світу. Мій дідусь 
щойно відсвяткував свій сімдесят шостий день народжен
ня, і написав мені, а також моїй матері, декілька зворуш
ливих листів. Він понад-усе хотів побачити мене, хоча б 
один раз, перед тим як померти. І я поспішив, як тільки 
скінчилося навчання. На кораблі я готувався до ролі, яку, 
як я думав, він примусить мене грати: стояти навколішки 
перед його ліжком, мужньо тримати його похололу руку; 
слухаючи, як він буде шепотіти свої останні вказівки.

Але все це було абсолютно даремно. Дідусь чекав на 
мене в Шербурі. Мені здається, я і зараз бачу його, на 
набережній Каліні: він іще пряміший за свою тростину, з 
напахченими вусами, з життєрадісною ходою, а його 
циліндр ніби сам піднімається, коли він зустрічає дам. 
Коли ми сіли за стіл в ресторані Адміралтейства, він міцно 
взяв мене за руку.'«Друже мій, -  сказав він, з театральною 
невимушеністю, -  у мені відродився юнак і він має потребу 
у товариші».

Я був неправий, коли сприйняв його слова легко
важно, наша мандрівка була як вихор. Щойно ми завер
шували обід у ресторані «Брабант», «у Фуайо» або «у 
Батечка Латюїля», нам потрібно було бігти до «Ля Сігаль»1,
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де виступала Ежені Бюффе^, до «Мірлітона»^, де панував 
Арістид Брюан^, до «Ла Скала»*\ де Іветт Гільбер^ співала 
свої пісні: «Незаймані», «Зародок», «Фіакр». Ми були ніби 
двоє братів, білі вуса та чорні вуса, однакова манера 
триматися, однакові капелюхи, але саме його спочатку 
помічали жінки. З кожним пострілом корку від шампан
ського, я прискіпливо стежив за його рухами, його ходою, 
шукаючи ознак сп’яніння, але жодного разу я не помітив 
недоліку. Він легко вставав, ходив так само швидко як і я, 
його тростина слугувала йому лише за прикрасу. Він бажав 
зірвати кожну троянду цієї спізнілої весни. І я щасливий, 
бо тепер можу сказати, що він прожив до дев’яноста трьох 
років. І цілих сімнадцять років тривала його нова моло
дість.

Одного вечора він повів мене на вечерю до ресто
рану Дюрана, що на площі Мадлен. В одному крилі 
ресторану, навколо кількох зіставлених до купи столиків, 
зібралася група акторів та акторок, журналістів та полі
тиків, яких дідусь голосно назвав мені по одному. У колі 
цих знаменитостей один стілець зоставався пустим, але 
той чоловік скоро прийшов, і я зрозумів, що саме для 
нього залишили це місце. Його одразу ж оточили, вира
зили захоплення, кожне з його слів викликало вигуки або 
вибухи сміху. Мій дідусь підвівся і дав мені знак іти за ним.

-  Ходи за мною, потрібно, щоб я представив тебе 
моєму кузенові Анрі!

Промовляючи це, він потяг мене до нього.
Два кузени обійнялися і повернулися до мене.
-  Мій американський онук. Він так хотів би з тобою 

зустрітися!
Я погано приховував моє здивування. Чоловік 

оглядав мене зі скептичним виглядом. А потім кинув:
-  Хай приходить до мене у неділю вранці, після моєї 

велосипедної прогулянки.
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Лише повернувшись на своє місце я усвідомив, кому 
мене було представлено. Мій дідусь, хотів, щоб я обов’яз
ково познайомився з цією людиною. Він часто говорив 
про свого кузена з дратуючою клановою пихою.

Дійсно, цей кузен, мало відомий на моєму боці 
Атлантики, у Франції був більш уславлений ніж Сара 
Бернар^, адже йшлося про Віктора-Анрі де Рошфор-Люсе, 
за часів демократії Анрі Рошфора, маркіза і комунара, 
колишнього депутата, колишнього міністра, колишнього 
каторжника. Коли він був депортований до Нової Кале- 
донії^ Версальцями^, і у 1874 році йому вдалася фантас
тична втеча, яка полонила уяву сучасників; сам Едуард 
М ане^ написав картину «Втеча Рошфора». Проте 1889 
року він знову потрапив у вигнання, за те, що чинив зако
лот проти Республіки разом із генералом Буланже^, і саме 
в Лондоні він керував своєю впливовою газетою «Л’ент- 
рансіжан». Коли він повернувся у лютому 1895 року, 
завдяки амністії, у несамовитому захваті його вітали двісті 
тисяч парижан. Бланкіст^ і буланжист, революціонер 
лівого і правого спрямування, ідеаліст і демагог, він став 
рупором тисячі суперечливих судових справ. Все це я знав, 
але для мене ще залишалося невідомим найголовніше.

У призначений день я прийшов до його особняка, 
який знаходився на вулиці Перголезе, не здатний тоді 
навіть уявити, що ці відвідини улюбленого кузена мого ді
да стануть першим кроком до моєї нескінченної подорожі 
у світ Сходу.

-  Отже, звернувся він до мене, Ви син чарівної 
Женев’єви, і це Вас вона назвала Омаром?

-Так. Мене звати Бенжамен Омар.
-  Чи знаєш ти, що я носив тебе на руках?
За таких обставин перехід на «ти» був неминучим. 

Надалі він так до мене і звертався.
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-  Моя мати, звісно, розповідала мені, що після вашої 
втечі, ви морем прибули до Сан-Франциско, а потім сіли 
на потяг і попрямували на Схід. Ми були у Нью-Йорку і 
зустрічали вас. Я тоді мав два роки.

-  Я це чудово пам’ятаю. Ми говорили про тебе, про 
Хайяма, про Персію, я навіть передрік тобі долю видатного 
орієнталіста.

Я знітився, бо мусив зізнатися йому, що мій жит
тєвий шлях був далеким від його передбачень, що мої інте
реси перебували тоді в іншій сфері, бо я більше схилявся 
до фінансової освіти, збираючись одного дня зайнятися 
фірмою з морського будівництва, яку створив мій батько. 
Виявивши щире розчарування моїм вибором, Рошфор 
розпочав заплутану захисну промову, в якій змішалися 
«Перські листи» Монтеск’є. та його знаменита фраза «Як 
можна бути персом?», пригода картярки Марі Петі, яку 
прийняв шах Персії, коли вона удала з себе посланницю 
Людовіка XIV, історія кузена Жан-Жака Руссо^, який 
закінчив свої дні залишившись годинникарем в Ісфахані. 
А я... Я слухав лише упіввуха. Передовсім я дивився на його 
велику, просто понад всяку міру, голову, на його опукле 
чоло, над яким здіймався чуб із жорсткого та кучерявого 
волосся. Він говорив із запалом, але без пафосу, без жести
куляції, яких можна очікувати від такої особистості, тим 
більше, знаючи його полум’яні твори.

-  Я захоплююся Персією, хоча я ніколи там і ногою 
не ступав, уточнив Рошфор. Я не маю душі мандрівника. 
Якби мене не засудили на заслання чи не депортували, я б 
ніколи не полишав Франції. Але часи змінюються, події, 
якими переймаються люди на іншому краю планети, 
відтепер впливають і на наше життя. Якби ж сьогодні мені 
було двадцять, а не шістдесят, мене 6 дуже привабила мож
ливість пригоди на Сході. Особливо, якби я носив ім’я 
Омар!
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Я відчув, що мушу пояснити, чому я втратив 
цікавість до Хайяма. І щоб це зробити я згадав про сумніви 
які оточували рубаят, відсутність твору, який міг би 
підтвердити раз і назавжди всю їхню автентичність. І поки 
я говорив, його очі почали світитися не зрозумілим для ме
не вогнем. Нічого у моїх словах, не могло, на мою думку, 
викликати таке збудження. Заінтригований та роздратова
ний я закінчив тим, що почав скорочувати свої пояснення, 
а потім і зовсім, навіть дещо різко, замовк. Рошфор гаряч
ково запитав мене:

-  А якби ти був певен, що такий рукопис існує, чи 
повернулася б твоя зацікавленість Омаром Хайямом?

-  Напевно, визнав я.
-  А якби я тобі сказав, що бачив на власні очі цей 

рукопис Хайяма, у самому Парижі, і що я гортав його 
сторінки?

xxvn
Сказати, що це відкриття одразу ж перевернуло моє 

життя, було б не точно. Не думаю, що моя реакція була 
такою, на яку розраховував Рошфор. Так, я був дуже 
сильно здивований та заінтригований, але мій скептицизм 
не розвіявся. Ця людина не викликала у мене необмеженої 
довіри. Як він міг знати, що рукопис, котрий він гортав був 
автентичним твором Хайяма? Він не знав перської, його 
могли ввести в оману. Через яке безглуздя сталося так, що 
ця книга опинилася у Парижі і при цьому жоден орієн
таліст про це не повідомив? Тож я задовольнився тим, що 
сказав ґречне, але щире «неймовірно!», оскільки воно 
підходило одночасно і до ентузіазму мого співрозмовника

202



і до моїх власних сумнівів. Щоб повірити, мені потрібне 
було продовження.

Рошфор повів далі:
-  Мені пощастило зустріти надзвичайну людину, 

одну з таких особистостей, що йдуть історією з прагнен
ням лишити свій відбиток на долі майбутніх поколінь. 
Турецький султан його боїться і догоджає йому, шах Персії 
тремтить при одній згадці його імені. Хоча він і нащадок 
Мухаммада, його вигнали із Константинополя  ̂ за те, що 
він сказав на публічному виступі, у присутності найповаж
ніших релігійних достойників, що справа філософа так 
само необхідна людству як і справа пророка. Його звати 
Джамаледдин^. Ти його знаєш?

Я зміг лише визнати моє повне невігластво.
-  На заклик саме цієї людини Єгипет повстав проти 

англійців^, продовжив Рошфор. Всі освічені люди з доли
ни Нілу пам’ятають про нього, називають його «Вчителем» 
і вшановують його ім’я. Але він не з Єгипту і в цій країні 
перебував лише короткий час. Коли його вигнали до Індії, 
йому вдалося і там збурити вражаюче пожвавлення думок. 
Під його впливом почали видаватися газети, утворюватися 
спілки. Віце-король^ стривожився і зробив усе щоб висла
ти Джамаледдина з країни, який відтоді оселився в Європі, 
і продовжив свою неймовірно активну діяльність у 
Лондоні, а потім у Парижі.

Він регулярно співпрацював з «Л’ентрансіжан», ми 
часто бачилися. Він познайомив мене зі своїми учнями, то 
були мусульмани з Індії, євреї з Єгипту, мароніти із Сиріг\ 
Я гадаю, що був його найближчим другом у Франції, але 
звісно не єдиним. Його добре знали і Ернест Ренан і Жорж 
КлеманаА в Англії з ним спілкувалися такі люди як лорд 
Солсбері, Рендольф Черчілль та Вілфрід Блант^. Віктор 
Гюго незадовго до смерті також зустрічався з ним.
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А цього ранку я саме' переглядав деякі мої записи 
про нього, які я збираюся розмістити у моїх мемуарах.

Рошфор дістав із ящика кілька дрібно списаних 
аркушів і зачитав: «Мені представили вигнанця, славет
ного у всьому ісламському світі, відомого як реформатор 
та революціонер, шейха Джамаледдина, чоловіка з лицем 
апостола. Його прекрасні чорні очі сповнені ніжності та 
вогню, його борода темно рудого кольору, яка струмками 
спадала йому на груди -  усе мало на собі печатку особливої 
величі. Він був з тих людей, що підкорюють натовп. Він 
майже не говорив французькою, але трохи розумів її, про
те його жвавий розум завжди з легкістю компенсував 
незнання мови. Під спокійною та ясною зовнішністю кри
лася ненатла активність. Ми з ним одразу дуже заприяз
нилися, адже моя душа від природи є революційною і мене 
приваблює все, що веде до визволення...»

Скоро він зібрав свої записи і продовжив:
-  Джамаледдин винайняв кімнатку на останньому 

поверсі прибуткового дому на вулиці де Сез, біля площі 
Мадлен. Цього скромного місця йому було досить, щоб 
видавати газету, яка відправлялася цілими пакунками до 
Індії чи до Аравії. Тільки раз мені трапилася нагода від
відати його лігво, мені було цікаво побачити на що воно 
схоже. Я запросив Джамаледдина пообідати у Дюрана і 
пообіцяв зайти по нього. Я піднявся прямо до його кім
нати. Нею було важко пересуватися -  так багато там було 
нагромаджено газет і книг, навіть на ліжку, і стоси 
піднімалися аж до стелі. І ще там панував задушливий 
запах сигари.

Попри своє захоплення цією особистістю, Рошфор 
вимовив останню фразу з гримасою відрази на лиці, 
змусивши мене таким чином одразу загасити мою власну 
сигару, елегантну Гавану, яку я щойно перед тим запалив.
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Він подякував мені посмішкою і продовжив:
-  Вибачившись за безлад, серед якого він мене прий

має і котрий, як він сказав, був недостойним мого поло
ження, Джамаледдин показав мені того дня кілька книг, 
що для нього мали особливе значення. І, зокрема, рукопис 
Хайяма, оздоблений дивовижними мініатюрами. Він 
пояснив мені, що цей твір називають «Самаркандським 
рукописом», що він містить чотиривірші, написані рукою 
самого поета, до яких на полях було додано і хроніку. 
Найбільше він розповідав мені про те, якими звивистими 
шляхами рукопис потрапив до нього.

-  Good Lordfy
Мій набожний англійський вигук викликав у кузена 

Анрі тріумфальний сміх, адже він був доказом того, що від 
мого холодного скептицизму і сліду не лишилося і що 
відтепер я буду невідривно слухати все, що злітатиме з 
його уст. І він поспішив скористатися цим.

-  Звісно, я не можу пригадати багато, з того, що 
говорив мені Джамаледдин, -  безжально додав він. -  Того 
вечора ми більше говорили про Судан. Потім я вже не 
повертався до цього рукопису. Тож я можу лише засвід
чити, що він існував, але, я дуже боюся, що на сьогодні він 
може бути втрачений. Усе, чим володів мій друг, було 
спалене, зруйноване або розкидане по світу.

-  І навіть рукопис Хайяма?
Замість будь-якої відповіді, я побачив мало підба

дьорюючий вираз на обличчі Рошфора. Але витримавши 
паузу, він удався до захопленого пояснення, дуже прискіп
ливо посилаючись на свої записи:

-  Коли шах приїхав до Європи, щоб бути присутнім 
на Всесвітній виставці 1889 року, він запропонував 
Джамаладдинові повернутися до Персії «замість того, щоб 
проводити решту свого життя поміж невірними». Шах дав
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йому зрозуміти, що призначить його на високу посаду. 
Вигнанець поставив свої умови: проголошення консти
туції, проведення виборів, визнання рівності всіх перед 
законом «як у цивілізованих країнах» і, врешті-решт, 
скасування надмірних концесій^, наданих іноземним дер
жавам. А слід сказати, що перська ситуація у цій сфері 
довгими роками була предметом наших карикатур: росія
ни, які вже володіли монополією на побудову шляхів, 
щойно отримали під свій контроль військову освіту. Вони 
створили загін Козаків, що з усієї перської армії був спо
ряджений найліпше, і який на пряму підпорядковувався 
офіцерам царя. Натомість, за жменю хліба англійці 
отримали право на використання всіх ресурсів рудникової 
та лісової промисловості країни, як і право управляти її 
банківською системою; австрійці наклали свою руку на 
поштові служби. Вимагаючи від монарха, щоб він поклав 
край монархічному абсолютизму та закордонним 
концесіям, Джамаледдин був переконаний, що отримає 
відмову. Але, на його превеликий подив, шах прийняв всі 
його умови і пообіцяв працювати над модернізацією 
країни.

Тож Джамаледдин вирушив до Персії у почті шаха, 
який, попервах, виявляв до нього усі ознаки прихильності, 
і, навіть, з великою урочистістю відрекомендував його 
жінкам свого гарему. Але доля реформ залишилася плачев
ною. Конституція? Релігійні лідери переконали шаха, що 
вона суперечитиме Законові Божому. Вибори? Придворні 
попередили його, що у разі, якщо він піддасть сумніву 
свою абсолютну владу, він завершить свій земний шлях як 
Людовік XVI. Закордонні концесії? Далекий від того, щоб 
скасовувати ті, які вже існували, монарх, якому постійно 
бракувало грошей, був вимушений укладати нові угоди: 
одній англійській компанії він довірив, за незначну суму в
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п’ятнадцять тисяч фунтів стерлінгів, монополію на персь
кий тютюн. І не лише експорт, але і внутрішнє спожи
вання. У країні, в якій кожен чоловік, кожна жінка і чимала 
кількість дітей призвичаєні до цигарок або кальяну, ця 
галузь торгівлі була найбільш прибутковою.

Ще до того, як новина про цю зраду національних 
інтересів була офіційно оголошена в Тегерані, хтось почав 
таємно розповсюджувати памфлети, які радили шахові 
змінити це рішення. Один екземпляр навіть було підки
нуто до опочивальні монарха, який одразу запідозрив у 
авторстві Джамаледдина. Занепокоєний цим, реформатор 
вирішив вдатися до пасивної непокори. У Персії існує 
такий звичай: коли хтось боїться за свою свободу, або за 
своє життя, він перебирається до одного старого храму в 
околицях Тегерану, зачиняється там і, не виходячи звідти, 
приймає відвідувачів і висловлює свої нарікання. І нікому 
не дозволяється переступити межу грат, щоб схопити цю 
людину. Саме це і зробив Джамаледдин, що викликало 
величезний потік народу. Тисячі людей прибули з усіх 
кінців Персії, щоб почути його.

Змучений протистоянням, шах наказав його звіти 
витягти. Кажуть, що він довго вагався перед тим, як здійс
нити цю зраду, але його візир, який, між іншим, отримав 
європейську освіту, переконав його, що Джамаледдин не 
мав права на недоторканність храму, оскільки він був тіль
ки філософом, і всім було відомо, що він невіруючий. Тож, 
озброєні солдати увійшли у це священне місце, проклали 
собі шлях серед численних відвідувачів і схопили Джама
леддина, якого вони позбавили усього, що він мав, перед 
тим як потягти його, напівголого, до кордону.

Того дня, у храмі, «Самаркандський рукопис» загу
бився під черевиками солдатів шаха.
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Не перериваючись, Рошфор підвівся, сперся на сті
ну, схрестив руки -  то була поза, яку він дуже любив.

-  Джамаледдин залишився живий, але захворів, і, 
головне, був глибоко ображений тим, що стільки відвіду
вачів, які слухали його із захватом, залишилися присутні
ми при його публічному приниженні і навіть не поворух
нулись. Він зробив з того цікаві висновки: він, який провів 
своє життя у звинуваченнях мракобісся деяких релігійних 
діячів, він, який учащав до масонських лож Єгипту, 
Франції та Туреччини, він зважився використати останню 
зброю, яка залишалася йому, щоб подолати шаха. Якими б 
не були наслідки.

Тож він написав довгого листа найвищому владиці 
віруючих персів, звертаючись до нього з проханням вико
ристати свою владу щоб завадити монархові продавати по 
низькій ціні невірним добро мусульман. Продовження ти 
міг прочитати в газетах.

І дійсно, я пам’ятаю, що американська преса також 
сповіщала про те, що верховний владика шиїтів розповсю
див дивовижне звернення: «Усяка особа, яка вживатиме 
тютюн, виявить непокору Імамові часу, хай Бог приско
рить його прихід». І вже з наступного дня жоден перс 
більше не запалив найменшої цигарки. Славетні кальяни 
було заховано або розбито, торгівці тютюном закрили свої 
крамнички. Навіть серед дружин самого шаха заборону 
було суворо дотримано. Монарх знавіснів, він у листі 
звинуватив релігійного владику у безвідповідальності 
«тому, що він не потурбувався про серйозні наслідки, які 
позбавлення тютюну могло спричинити для здоров’я 
мусульман». Але бойкотування лише посилилось і супро
воджувалося бурхливими демонстраціями у Тегерані, 
Тебрізі, Ісфахані. І концесію мусили скасувати.
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-  Тим часом, -  знов продовжив Рошфор, -  
Джамаледдин сів на корабель, що прямував до Англії. Там 
я зустрівся із ним і ми довго говорили; він видався мені 
розгубленим, він повторював одне: «Потрібно повалити 
владу шаха». Це був поранений, принижений чоловік, 
який тепер тільки й думав про те, як помститися. Тим 
більше, що монарх, який переслідував його своєю 
ненавистю, написав лорду Солсбері роздратованого листа: 
«Ми вигнали цього чоловіка тому, що він діяв проти 
інтересів Англії, і куди він подався шукати захисту? До 
Лондона». Офіційно шахові відповіли, що Велика 
Британія -  вільна країна, і що там не існує жодного закону, 
який би міг би заборонити людині висловлюватися. Але 
приватно пообіцяли пошукати легальних засобів для того, 
щоб обмежити діяльність Джамаледдина, якого скоро 
попросили скоротити своє перебування у країні. Що і 
примусило його вирушити до Константинополя, у 
повному відчаї.

-  Він і тепер там?
-  Так. Мені сказали, що він впав у сильну 

меланхолію. Султан подарував йому прекрасне житло, де 
він може приймати друзів та учнів, але він заборонив йому 
полишати країну, і він живе постійно під дуже 
прискіпливим наглядом.

xxvn
Розкішна в’язниця із широко відкритими дверима: 

дерев’яний палац на пагорбі Ілдиза, поряд із резиденцією 
великого візира; із султанських кухонь приносять ще 
гарячу їжу; відвідувачі з’являються без перестану, вони
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проминають ґрати, проходять алеєю, залишають свої 
черевики на порозі. На весь другий поверх лунає голос 
Вчителя, звуки його мови різкі та напружені; чути, як він 
картає Персію і шаха, передрікає майбутні нещастя.

Я відчув себе зовсім маленьким, я -  чужинець з 
Америки, зі своїм маленьким чужинським капелюхом, зі 
своїми дрібними кроками чужинця, зі своїми клопотами 
чужинця, який подолав шлях від Парижа до Константи
нополя. Сімдесят годин потягом через три імперії, щоб 
здобути на Сході, де панує метушня, рукопис, стару книгу 
віршів, сміховинну дрібницю із паперу.

Мене зустрічає служник. Оттоманський уклін, пара 
привітальних слів французькою, але жодного запитання. 
Сюди всі приходили задля однієї мети -  зустрітися з 
Учителем. Слухати Вчителя. Шпигувати за Вчителем. Мене 
запросили почекати у просторій вітальні.

Увійшовши туди, я відразу помітив чиюсь присут
ність. Жіночий силует. Це примусило мене опустити очі, 
адже мені достатньо розповідали про звичаї цієї країни, 
щоб я не підійшов прямо, з простягнутою рукою, розквіт
лим лицем і веселим поглядом. Тільки тихе мурмотіння, і 
мій капелюх рухається у привітальному жесті. Я вже помі
тив навпроти місця, де вона сиділа, справжнє англійське 
крісло, і вирішив вмоститися там. Але ось мій погляд 
блукає килимом, натрапляє на взуття відвідувачки, підні
мається вздовж у блакитної із золотом сукні, до її коліна, 
до бюсту, до шиї, до її покривала. Але дивно, я натрапляю 
не на перепону з покривала, а на відкрите обличчя, на очі, 
які зустрічають мій погляд. І на мене чекає усмішка. Мій 
погляд утікає додолу, знов мандрує килимом, переходить 
на вкриту плиткою підлогу, а потім, нестримно, як корок 
піднімається на поверхню води, повертається до відвіду
вачки. Вона мала на волоссі мінділь із тонкого шовку,
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готовий опуститися на обличчя при появі чужинця. Але 
ось чужинець перед нею, а покривало було все ще підня
тим.

Цього разу її погляд був десь далеко, вона дарувала 
мені можливість споглядати свій профіль, свою чисту зас
маглу шкіру.,. Якби ніжність мала відтінок -  це був би 
відтінок її шкіри, якби таємниця мала сяйво -  це було б 
сяйво прекрасної незнайомки. Мої щоки змокріли, а руки 
стали холодними. Кров шумувала у моїх скронях від щас
тя. Боже, яким прекрасним був перший образ Сходу, який 
я побачив! Жінка, яку могли оспівати лише поети пустелі: 
лице її -  сонце, -  можливо сказали б вони, -  її волосся -  
рятівний затінок, її очі -  струмені прохолодної води, її тіло 
-  найстрункіша серед пальм, її посмішка -  міраж.

Заговорити до неї? Як? З одного кінця зали до 
іншого, склавши руки гучномовцем? Піднятися? Підійти? 
Пересісти на крісло, яке ближче до неї із ризиком поба
чити, як зникне її посмішка і впаде, ніби ніж гільйотини, її 
покривало? Знову наші погляди зустрілися, ніби випадко
во, потім -  розбіглися, ніби у грі. Яку, увійшовши, перер
вав служник. Першого разу -  щоб запропонувати мені чаю 
та сигарет. Потім трохи пізніше, він зігнувся аж до землі, 
щоб звернутися турецькою мовою до неї. Тож я побачив 
як моя незнайомка встала, закрила обличчя, і дала йому 
нести свою шкіряну торбину. Він поспішив до виходу. 
Вона пішла за ним.

Дійшовши до дверей вітальні, дівчина все ж таки 
уповільнила крок, дозволяючи служникові віддалитися, 
повернулася до мене і промовила, голосно і такою чистою 
французькою мовою, якою я сам ніколи не говорив:

-  Хіба ми можемо знати, чи не перетнуться колись 
наші шляхи ?

Ввічливість чи обіцянка? Її слова супроводжувала
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грайлива посмішка, в якій я побачив виклик і ніжний 
докір. Потім, поки я з довершеною незграбністю вилазив з 
мого крісла і поки заплутувався і розплутувався, намагаю- 
чись віднайти рівновагу та впевнену поставу, вона залиша
лася нерухомою, а її погляд огортав мене зацікавленістю та 
приязню. Жодне слово в мені не знайшло дороги до вуст. 
Вона зникла.

Я все ще стояв коло вікна, намагаючись розгледіти 
поміж дерев фіакр, який відвозив її, коли чужий голос 
вирвав мене з моєї замріяності:

-  Вибачте, що змусив вас чекати. ч
То був Джамаледдин. Його ліва рука стискала загаслу 

сигару; він простягнув мені праву і я відчув потиск, щи
рий, дужий але свідомо пом’якшений.

-  Моє ім’я Бенжамен Лесаж, я приїхав від Анрі 
Рошфора.

Я віддав йому мого рекомендаційного листа, але він 
запхав його до своєї кишені навіть не глянувши, відкрив 
обійми, обійняв мене і поцілував у чоло. 1

-  Друзі Рошфора -  мої друзі, і я говорю із ними з 
відкритим серцем.

Взявши мене за плече, він повів мене до сходів, 
якими ми піднялися на другий поверх.

-  Сподіваюся, мій друг Анрі почувається добре, я 
дізнався, що його повернення з вигнання було справжнім 
тріумфом. Усі парижани вітали його і вигукували його 
ім’я. Яке ж щастя відчував він мабуть! Я читав про це у 
«Л’ентрансіжан». Він регулярно надсилає мені свою газету, 
і хоча я отримую її з запізненням, таке читання доносить 
до моїх вух гомін паризького життя.

Джамаледдин старанно говорив правильною фран
цузькою, іноді я підказував йому слово, яке він, здавалося, 
шукав. Коли я вгадував, він дякував мені, якщо ні -  він
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продовжував порпатися у пам’яті, при цьому його губи та 
підборіддя злегка судомилися. Він продовжував:

-  Я жив у Парижі у темній кімнатці, але вікна її 
відкривалися на зустріч усьому світові. Вона була меншою 
за цей дім у сотню разів, але там я почувався у меншій 
тісноті. Я знаходився за тисячі кілометрів від мого народу, 
але я працював задля його розвитку більш ефективно ніж 
я можу це робити тут, або в Персії. Мій голос тоді було 
чути від Алжиру до Кабулу; сьогодні мене можуть почути 
лише ті, хто вшановує мене своїм візитом. Звісно, для них 
мої двері завжди відкрито, особливо, якщо вони живуть у 
Парижі.

-  Я сам не живу в Парижі. Моя мати -  француженка, 
моє ім’я звучить як французьке, але я -  американець. Я 
живу у Меріленді.

Мені здалося, що це його потішило.
-  Коли мене вигнали з Індії у 1882 році, я побував у 

Сполучених Штатах. Уявіть собі, я навіть хотів попросити 
американського громадянства. Ви посміхаєтесь! Багато з 
тих, хто поділяє мою віру були б обурені! Сеїд Джама- 
леддин, проповідник ісламського відродження, нащадок 
Пророка просить громадянства християнської країни? Але 
мені за те зовсім не соромно, до речі, я про це розповів 
моєму другові Вілфріду Бланту, дозволивши йому згадати 
це у своїх мемуарах. Моє виправдання просте -  серед 
земель ісламу, немає жодної, де я зміг би жити і не боятися 
тиранії. У Персії я схотів сховатися у храмі, який за 
традицією гарантує цілковиту недоторканність, але солда
ти монарха увійшли туди, вони забрали мене від сотень 
відвідувачів, які слухали мене і, за якимсь єдиним нещас
ним виключенням, ніхто не поворухнувся та не наважився 
протестувати. І немає жодного культового місця, ні 
університету, ні бідної халупи, де можна захиститися від 
беззаконня.
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Перед тим, як продовжити, тремтячою рукою він 
погладив земну кулю з розфарбованого дерева, яка стояла 
на низенькому столику:

-  У Туреччині ще гірше. Хіба я не офіційний гість 
Абдель-Хаміда, султана і халіфа? Чи не надсилав він мені 
листа за листом, докоряючи мені, як це колись зробив шах, 
що я проводжу своє життя серед невірних? Мені слід було 
задовольнитися такою відповіддю: «Якби ви не перетво
рили наші прекрасні країни на в’язниці, ми не мали би 
потреби шукати захисту у європейців!» Але я послабшав і 
дозволив себе обдурити. Я приїхав до Константинополя -  і 
ви бачите результат. Нехтуючи будь-якими правилами 
гостинності, цей напівбожевільний мене затримує як в’яз
ня. Останнього разу я надіслав йому листа, в якому були 
такі слова: «Я ваш гість? Тоді дайте мені дозвіл поїхати! Я 
ваш в’язень? Тоді надіньте мені на ноги кайдани та киньте 
мене до острогу!» Але він навіть не удостоїв мене відпо
віддю. Якби я мав громадянство Сполучених Штатів, 
Франції, Австро-Угорщини, вже не кажучи про Росію чи 
Англію, мій консул не стукаючи зайшов би до кабінету 
великого візира і за півгодини добився б моєї свободи. Я 
вам кажу, ми, мусульмани цього століття, ми як сироти.

Він задихався, йому довелося зробити зусилля, щоб 
додати:

-  Ви можете оприлюднити все, що я щойно сказав, 
крім того, що я назвав султана Абдель-Хаміда напівбо
жевільним. Я не хочу втратити усі шанси випурхнути 
одного дня з цієї клітки. До того ж, це було б неправдою, 
оскільки цей чоловік -  божевільний повністю, це небез
печний злочинець, хворобливо підозрілий, і повністю 
залежний від впливу свого астролога з Алеппо^.

-  Можете зовсім не боятися, я не публікуватиму 
нічого, з того, що ви зараз розповідали.
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Я скористався з його прохання, щоб розвіяти непо
розуміння.

-  Я маю вам сказати, що я не журналіст. Пан Рош- 
фор, який є кузеном мого діда, порадив мені зустрітися з 
вами, але я прийшов сюди не для того щоб написати 
статтю про Персію чи про вас.

Я розповів йому про мою зацікавленість рукописом 
Хайяма, про моє сильне бажання одного дня розгорнути 
його сторінки, і детально дослідити його зміст. Він слухав 
мене з неослабною уважністю та з очевидною радістю.

-  Я дуже вдячний вам, за те, що ви відволікаєте мене 
на кілька миттєвостей від моїх тяжких клопотів. Тема, яку 
ви зачепили, завжди заворожувала мене. Чи ви читали у 
вступі пана Ніколя до «Рубаят» історію трьох друзів, Ніза- 
ма-аль-Мулька, Гасана Саббаха та Омара Хайяма? Це дуже 
різні особистості, але кожен з них втілював один із вічних 
аспектів перської душі. Я сам іноді відчуваю, що є трьома 
одночасно. Як Нізам-аль-Мульк я прагну створити велику 
Мусульманську державу, хай би навіть нею керував 
нестерпний турецький султан; як Гасан Саббах, я сію 
руйнацію в усякій ісламській країні, і у мене є учні, які 
йтимуть за мною до смерті...

Схвилювавшись, він перервався на мить, але потім 
схаменувся, посміхнувся і закінчив:

-  Як Хайям, я підстерігаю рідкісні радощі теперіш
ньої миті і складаю вірші про вино, виночерпія, таверну, 
кохану; як і він, я остерігаюся святенників. Коли, я читаю, 
деякі вірші, де Омар говорить про себе, мені трапляється 
повірити, що він змальовує саме мене: «По строкатій землі 
йде собі чоловік, ні віри не має, ні злата на лік. Не виборює 
правди, не шанує закону... На строкатій Землі, хто цей 
сумний чоловік?»

Говорячи це, він знову запалив свою сигару,

215



задумався. Малесенька жаринка впала на його бороду, він 
скинув її звичним жестом. І повів мову далі:

-  Із самого дитинства я дуже захоплювався Хайя- 
мом, як поетом, і, головне, як філософом, вільним 
мислителем. Я зачарований його дещо спізнілим завою
ванням Європи та Америки. Тож ви можете уявити, яким 
було моє щастя, коли я отримав у свої руки оригінальну 
книгу рубсіят, написану рукою самого Хайяма.

-  Коли ви її отримали?
-  Мені подарували її чотирнадцять років тому, в 

Індії. То був один юний перс, який здійснив подорож з 
єдиною метою побачитися зі мною. Він представився 
такими словами: «Мірза Реза, уродженець Кірману, 
колишній крамар на базарі Тегерану, ваш покірний слуга». 
Я усміхнувся, спитав у нього, що означає «колишній 
крамар» і це спонукало його розповісти свою історію. Він 
щойно розпочав торгівлю поношеним одягом, коли один 
із синів шаха прийшов забрати його товар, шалі та хутра, 
на суму в одинадцять туманів -  десь біля тисячі доларів. 
Але, коли Мірза Реза з’явився у принца наступного дня, 
вимагаючи щоб йому заплатили, його образили і побили і 
навіть загрожували смертю, якщо він ще раз прийде по те, 
що йому належало. Ось тоді він і вирішив поїхати та зуст
рітися зі мною. Я тоді проповідував у Калькутті. «Я щойно 
зрозумів, -  сказав він мені, -  що не можна чесно заробляти 
у країні, де панує беззаконня. Хіба не ти писав, що Персії 
потрібні конституція та парламент? Вважай мене від цього 
дня найбільш відданим із твоїх учнів. Я припинив свою 
торгівлю, я лишив свою жінку, щоб іти за тобою. Наказуй 
мені, і я коритимусь!»

Здавалося, Джамаледдин страждав, згадуючи цього 
чоловіка.

-  Я був зворушений, але і збентежений водночас. Я
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мандрівний філософ, не маю ні дому ні батьківщини, я 
вирішив не одружуватись, щоб не бути змушеним піклува
тися про когось, я не хотів, щоб цей чоловік ішов за мною, 
ніби я був Месією або Іскупителем, Імамом часу. Щоб 
переконати його, я сказав йому: «Невже варто залишити 
все, свою торгівлю, свою родину, через нікчемні гроші?» 
Тоді його обличчя замкнулося, він не відповів мені і 
вийшов.

Мірза повернувся лише через шість місяців. Із 
внутрішньої кишені він витяг золоту скриньку, оздоблену 
коштовностями, яку відкрив і простягнув мені:

-  Поглянь на цей рукопис. Як ти гадаєш, скільки він 
може коштувати?

Я розгорнув його. Потім зрозумів його зміст і 
затремтів від хвилювання.

-  Автентичний текст Хайяма; ці мініатюри, це 
оздоблення не можливо оцінити!

-  Більше ніж одинадцять туманів?
-  Незліченно більше!
-  Я дарую тобі книгу, бери. Вона нагадуватиме тобі, 

що Мірза Реза приходив до тебе не для того, щоб 
повернути свої гроші, але щоб віднайти правду.

-  Ось так, -  продовжив Джамаледдин, -  рукопис 
потрапив у мою власність і я більше ніколи з ним не 
розлучався. Він супроводжував мене у Сполучених Штатах, 
в Англії, у Німеччині, в Росії, потім -  у Персії. Він був при 
мені, коли мене витягли з храму Шаха Абдоль-Азіма. Саме 
там я його загубив.

-  Ви не знаєте, де він може знаходитись зараз?
-  Я вже сказав вам, що коли мене схопили, лише 

один чоловік наважився чинити опір солдатам шаха, це 
був Мірза Реза. Він піднявся, кричав, плакав, називав 
боягузами солдатів та всіх присутніх. Його заарештували і
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піддали тортурам. Він більше чотирьох років провів у 
тюрмах. Коли його звільнили, він приїхав до Константи
нополя, щоб зустрітися зі мною. Але він був в такому жах
ливому стані, що я змусив його лягти до французького 
шпиталю цього міста, де він пробув до минулого листо
пада. Я намагався затримати його на довше, боячись, що 
його можуть знову схопити, якщо він повернеться ДО 
Персії. Але він відмовився. Сказав мені, що хоче віднайти 
рукопис Хайяма, і ніщо інше його не цікавило. Є такі 
люди, які блукають від однієї нав’язливої ідеї до іншої.

-  А як на ваше відчуття, рукопис ще існує?
-  Тільки Мірза Реза міг би відповісти на це питання. 

Він говорив, що нібито має можливість знайти того сол
дата, який його схопив, коли мене заарештовували, він 
сподівався, що рукопис залишився у нього. В будь-якому 
разі, він вирішив поїхати і спробувати щось дізнатися, він 
говорив, що може доведеться його викупити, і тільки 
Богові відомо, за які гроші.

-  Якщо йдеться про віднайдення рукопису, гроші не 
стануть проблемою!

Я говорив з пристрастю. Джамаледдин подивився на 
мене, насупився, нахилився до мене, ніби я був хворий, що 
потребував обстеження лікаря.

-  Мені видається, що ви не менш одержимий цим 
рукописом, ніж нещасний Мірза. В такому разі, ви маєте 
іти лише одним шляхом -  вирушайте до Тегерану! Я не 
можу гарантувати вам, що ви знайдете цю книгу, але якщо 
ви вмієте дивитися і бачити, можливо, ви знайдете інші 
сліди Хайяма.

Моя спонтанна відповідь, здається, остаточно 
переконала його в діагнозі:

-  Якщо я отримаю візу, я готовий їхати вже завтра.
-  Це на заваді не стане. Я дам вам записку для
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консула Персії в Баку, він потурбується про необхідні 
формальності і навіть забезпечить вам транспорт до 
Ензелі2.

Мабуть вираз мого обличчя виказав моє занепоко
єння. Джамаледдин з того потішився:

-  Ви, напевно, зараз запитуєте себе: як зможу я реко
мендуватися від вигнанця, перед представником перського 
уряду? Знайте ж, що я маю учнів скрізь, у всіх містах, в усіх 
середовищах, навіть близьких до оточення монарха. 
Чотири роки тому, коли я був ще в Лондоні, разом з одним 
моїм другом з Вірменії я видавав газету, яка невеличкими, 
розрізненими пакунками відсилалася до Персії. Шаха це 
змусило стривожитися, він покликав міністра пошти і 
наказав йому за всяку ціну покласти край обігу цієї газети. 
Міністр попросив митників перехоплювати на кордонах 
всі шкідливі пакунки і переправляти їх на його домашню 
адресу.

Він затягнувся своєю сигарою, клубки диму, що він 
видихнув, розвіялися реготом:

-  Але шах не знав, продовжив Джамаледдин, що 
його міністр пошти був одним з моїх найвірніших учнів і 
що саме йому я доручив розповсюдження газети, з чим він 
чудово впорався!

Сміх Джамаледдина ще лунав, коли прийшли три 
відвідувачі, чиї голови прикрашали фески з криваво-чер
воної повсті. Він підвівся, привітав їх, обійняв і запросив 
сідати, обмінявшись із ними кількома словами арабською. 
Я здогадався, що він пояснював їм хто я такий, прохаючи 
їх зачекати ще кілька хвилин. Він повернувся до мене.

-  Якщо ви вирішили виїхати до Тегерану, я дам вам 
кілька рекомендаційних листів. Приходьте завтра, вони 
будуть готові. І головне -  нічого не бійтеся, ніхто і не 
подумає обшукати американця.
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Наступного дня на мене чекали три брунатні 
конверти. Він дав їх мені у власні руки відкритими. 
Перший був для консула в Баку, другий -  для Мірзи Рези. 
Простягаючи мені останнього він зауважив:

-  Я мушу вас попередити, що ця людина неврівно- 
важена і фанатична, не відвідуйте його більше, ніж треба. 
Я відчуваю до нього велику приязнь, він, напевно, найщи- 
ріший, найвірніший і найчистіший серед усіх моїх учнів, 
але він здатен на найбільші безумства.

Джамаледдин зітхнув, занурив руку у кишеню своїх 
широких сірих штанів, які носив під своєю білою 
сорочкою:

-  Ось десять золотих фунтів, передайте їх йому від 
мене -  в нього більше нічого немає, може він навіть голо
дує, але щоб жебракувати Мірза надто гордий.

-  Де я зможу його знайти?
-  Не маю жодного уявлення. Він більше не має ні 

дому, ні родини, веде життя дервіша, блукаючи з місця на 
місце. Ось чому я даю вам цей третій лист з адресою ін
шого юнака, який зовсім не такий. Це син найбагатшого 
торговця Тегерану, і хоча йому лише двадцять років і він 
палає тим самим вогнем, що й ми всі, проте він має завжди 
рівний настрій, і готовий висловлювати найбільш рево
люційні ідеї з усмішкою пересиченої дитини. Іноді я 
закидаю йому, що в ньому не має нічого східного. Ви 
побачите його, під перським вбранням -  англійська холод
нокровність, французькі ідеї, а дух ще більш антиклери
кальний ніж у пана Клемансо. Він зветься Фазель. Саме він 
приведе вас до Мірзи Рези. Я доручив йому, наскільки 
можливо, наглядати за Мірзою. Не думаю, що він може 
завадити йому чинити безумства, але він знатиме, де його 
можна знайти.
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Я підвівся, щоб іти. Він тепло попрощався зі мною і 
затримав мою руку у своїй:

-  Рошфор говорить у своєму листі, що вас звати 
Бенжамен Омар. У Персії вживайте лише Бенжамен, ні
коли не вимовляйте слово Омар.

-  Але ж це ім’я Хайяма!
-  З XVI століття, відколи у Персії запанували шиїти, 

це імення прокляте, воно може накликати на вас найгірші 
негаразди. Коли хтось починає цікавитися Сходом, то він 
обов’язково заплутується в його чварах.

На його лиці читається скорбота, потім -  розрада, 
жест безсилля. Я подякував йому за пораду, потім 
повернувся, щоб іти, але він наздогнав мене:

-  Остання річ. Вчора ви зустріли тут одну юну особу, 
яка збиралася піти.

Ви говорили з нею?
-  Ні, я не мав нагоди.
-  Це онука шаха, принцеса Ширін. Якщо, через якусь 

причину, всі двері зачиняться перед вами, зробіть усе, щоб 
надіслати їй листа і нагадати, що ви зустрілися з нею у 
мене. Одне її слово -  і багато з перепон буде подолано.

XXIX

Мандрівка парусним човном до Трапезунду. Чорне 
море спокійне, надто спокійне, вітер дме злегка, годинами 
можна споглядати те саме узбережжя, ту саму скелю, той 
самий анатолійський^ гай. Я не мав би рації, якби жалівся, 
адже мені був потрібний деякий вільний час, зважаючи на 
тяжке завдання, яке я мав здійснити: запам’ятати всю 
книгу персько-французьких діалогів, написану паном
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Ніколя, перекладачем Хайяма. Адже я пообіцяв собі, що 
звертатимусь до хазяїв, які прийматимуть мене, їхньою 
мовою. Мені було відомо, що в Персії, як і в Туреччині, 
чимало освічених людей, купців або високопосадовців 
говорять французькою. А деякі знають навіть англійську. 
Але, якщо хочеш вийти за межі вузького кола сералів та 
дипломатичних місій, якщо хочеш мандрувати за межами 
великих міст, або потрапити на їхнє дно, треба володіти 
перською.

Такий виклик мене і підганяв і розважав. Я насо
лоджувався тим, що відкривав подібності між перською та 
рідною і різними романськими мовами. Я був вражений, 
коли побачив, що англійським словам father, mother, 
brother, daughter^ відповідали перські: «педар», «мадар», 
«брадар», «дохтар». Хіба можна краще проілюструвати 
індоєвропейську спорідненість? Навіть, щоб сказати «Бог», 
мусульмани Персії кажуть «Хода», слово, що набагато 
ближче до англійського «God» чи німецького «Gott», ніж 
слово «Аллах». Але, попри цей приклад, переважаючим 
залишається вплив арабської мови, що виявляється у 
цікавий спосіб: багато з перських слів можуть замінювати
ся, довільно, арабськими еквівалентами. Існує навіть фор
ма культурного снобізму, яка дуже цінується серед 
освічених людей -  оздоблювати свою мову словами, або 
цілими фразами арабською. Зокрема Джамаледдин 
обожнював таку практику.

Я пообіцяв собі взятися до арабської пізніше. На той 
момент я мав зробити дуже багато, щоб запам’ятати текс
ти Ніколя, які збагачували мене не лише знанням перської 
мови, але і корисною інформацією про країну. Там були 
діалоги на кшталт такого:

« -  Які продукти можна експортувати з Персії?
-  Це шалі з Кірману, натуральні перли, бірюза,
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килими, тютюн із Ширазу, шовк із Мазандерану, п’явки та 
черешневі мундштуки для люльок.

-  Чи слід мати з собою кухаря, коли мандруєш?
-  Так, у Персії не можна і кроку ступити без власного 

кухаря, свого ліжка, своїх килимів та слуг.
-  Які іноземні монети мають обіг у Персії?
-  Російські імперіали та карбованці і голландські 

дукати. Французька та англійська валюти дуже рідкісні.
-  Як зветься теперішній правитель?
-  Насреддін-шах.
-  Кажуть, це чудовий правитель.
-Так, він надзвичайно доброзичливий до іноземців 

і дуже щедрий. Він також дуже освічений, знає історію, 
географію, вміє малювати, говорить французькою і дуже 
добре володіє східними мовами: арабською, турецькою та 
перською».

Прибувши до Трапезунду, я оселився у єдиному в 
місті готелі «Отель д’Італі», який можна було назвати 
комфортабельним, якщо забути про хмари мух, які пере
творювали кожне прийняття їжі на безперервне розмаху
вання руками, що могло довести до відчаю. Тож я покірно 
наслідував інших мешканців готелю, найнявши, за кілька 
дрібних монет підлітка, який мав обмахувати мене віялом 
і відганяти комах. Найтяжчим було переконати його в 
тому, що він мав просто відганяти від мого столу мух, не 
намагаючись роздушити їх на моїх очах, просто посеред 
долма та кебабів. Він слухався мене деякий час, але, щойно 
він бачив муху, до якої діставав його жахливий інструмент, 
спокуса була надто сильною, і він намагався прибити 
комаху.

На четвертий день, я знайшов місце на борту пакет
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боту служби Морських посилок, який курсував по мар
шруту Марсель-Константинополь-Трапезунд, до Батумі, 
російського порту на сході Чорного моря, звідки я виїхав 
кавказькою залізницею до Баку, на Каспійському морі. 
Прийом консула Персії був таким люб'язним, що я 
вагався, чи показувати йому листа від Джамаледдина. Чи 
не варто було залишитися невідомим мандрівником, щоб 
не викликати підозр? Але мене охопили докори сумління. 
Можливо в листі було ще щось, крім того, що стосувалося 
мене, я не мав права залишити його в себе. Раптово я 
зважився, тож я сказав загадковим тонрм:

-  Можливо, ми маємо спільного друга.
І я дістав конверта. Консул одразу ж обережно роз

печатав його, взяв зі свого столу окуляри обрамлені сріб
лом і почав читати, коли раптом я побачив, як затремтіли 
його пальці. Він підвівся, пішов і замкнув на ключ двері 
кімнати, приклав свої губи до паперу і залишався так 
кілька секунд, ніби глибоко задумався. Потім підійшов до 
мене, обійняв мене так, ніби я був його братом, який 
врятувався від катастрофи.

Коли він все ж таки опанував себе, то покликав своїх 
слуг, наказав віднести мою валізу до його дому, розмістити 
мене в найкращій кімнаті та приготувати бенкет на 
сьогоднішній вечір. Так він протримав мене у себе два дні, 
повністю закинувши роботу, щоб залишатися зі мною і без 
перестану розпитувати мене про Вчителя, його здоров’я, 
настрій, і, головне, про те, що він говорив про ситуацію в 
Персії. Коли мені прийшов час їхати, він винайняв для 
мене каюту на російському пакетботі ліній «Кавказ-і- 
Меркурій». На додачу він вирядив зі мною свого кучера, 
якому дав завдання супроводжувати мене до Казвіну^ і 
залишатися зі мною доти, доки я потребуватиму його 
послуг.
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На ділі цей кучер виявився дуже корисним, часто 
навіть незамінним. Я 6 не зумів покласти кілька монет у 
руку того митника з хвацько закрученими вусами, щоб він 
зволив залишити на хвилину свій кальян і прийти дати 
дозвіл на провезення моєї об’ємної валізи. Саме він 
домовився з адміністрацією шосейних шляхів про негайне 
отримання екіпажу, запряженого четвіркою коней, тоді як 
чиновник наполегливо пропонував нам прийти наступ
ного дня, а корисливий власник таверни, вочевидь його 
спільник, вже пропонував нам свої послуги.

Під час цих складнощів, які траплялися в дорозі, я 
знаходив розраду думаючи про муки подорожніх, що були 
тут до мене. Тринадцять років тому Персії можна було 
дістатися тільки давнім шляхом погоничів верблюдів, 
який проходив від Трапезунду до Тебрізу через Ерзерум^. 
На здолання сорока етапів цього маршруту мандрівники 
мали витратити шість виснажливих тижнів, чимало кош
тів, і при цьому піддаватися неабияким небезпекам, через 
нескінченні війни між племенами. Кавказька залізниця 
змінила такий порядок речей, вона відкрила Персію 
світові, і відтоді до цієї імперії можна дістатися без ризику 
та без великих неприємностей, на пакетботі з Баку до 
порту Ензелі, потім, за тиждень проїзної дороги, до 
Тегерану.

На Заході гармата -  це зброя, що використовується 
на війні та на парадах; у Персії її використовують для 
страти. Я говорю про це тому, що, коли я дістався кріпос
них мурів Тегерану, то зіткнувся з видовищем, в якому 
гармата служила найжорстокішу службу -  до її широкого 
жерла запхнули зв’язаного чоловіка, так, що видно було 
тільки його поголену голову. Він мусив залишатися на
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сонці без їжі та води, аж поки смерть не звільнить його; а 
після того, пояснили мені, за звичаєм, тіло залишали дов
гий час на загальний огляд, для того, щоб покарання стало 
прикладом, який навіює мовчання та жах усім тим, хто 
минає міські ворота.

Можливо саме через цей перший образ, столиця 
Персії зовсім мене не зачарувала. У містах Сходу шукають 
кольорів теперішнього та тіней минулого. У Тегерані я не 
зустрів ні того, ні іншого. Що ж я побачив? Надто широкі 
вулиці, які пов'язували багаті північні квартали з бідними 
кварталами південної частини міста; базар, який, звісно, 
кишів верблюдами, мулами та барвистими тканинами, але 
який не витримував жодного порівняння з базарами Каїру, 
Константинополя чи Тебрізу. І скрізь, куди потрапляв 
погляд -  незліченні сірі будівлі.

Надто нове місто Тегеран, надто мало історії! Дов
гий час воно було лише темною прибудовою міста Рей, 
славетного міста вчених, яке було зруйноване за часів 
монгольських завоювань. Лише наприкінці XVIII століття 
тюркське плем’я каджарів заволоділо цією місциною. Коли 
їм вдалося мечем підкорити усю Персію, династія 
вирішила перетворити своє скромне пристановище на 
столицю. Перед тим політичний центр країни завжди 
знаходився південніше, у Ісфахані, Кірмані або Ширазі. 
Подумки мешканці тих міст лаяли на всі заставки «селюків 
з півночі», які прийшли щоб керувати ними, навіть не 
знаючи їхньої мови. Теперішній шах, коли заступав на 
трон, мав потребу у перекладачі, щоб звертатися до своїх 
підданих. Але все ж таки, здається, з того часу він краще 
оволодів перською.

І слід зазначити, що часу йому не бракувало. Коли я 
прибув до Тегерану, у квітні 1896 року, цей монарх 
готувався відсвяткувати свій ювілей, п’ятдесяті роковини
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свого перебування при владі. Місто на таку честь було 
прикрашене прапорами з державною емблемою, яка скла
далася з зображення лева та сонця, з усіх провінцій з’їха- 
лися поважні особи, а також прибули численні іноземні 
делегації, і хоча більшість офіційних гостей розмістили у 
приватних садибах, два готелі для європейців, «Альберт» 
та «Прево», були незвично заповнені. В останньому я 
зрештою і знайшов собі кімнату.

Спочатку я думав піти відразу до Фазеля, відати 
йому листа і запитати, як мені знайти Мірзу Резу, але я 
зумів побороти своє нетерпіння. Знаючи трохи східні 
звичаї, я розумів, що учень Джамаледдина обов’язково 
запросить мене оселитися в нього; я не хотів образити 
його відмовою, але мені так само не хотілося піддаватися 
ризику бути замішаним до його політичної діяльності, і ще 
менше до діяльності його Вчителя.

Тож я розмістився у готелі «Прево», який тримав 
колишній мешканець Женеви. Вранці я винайняв стару 
кобилу, щоб дістатися до американської дипломатичної 
місії, що розміщувалася на бульварі Посольств -  то було 
корисне виявлення люб’язності. А вже потім я відвідав 
учня Джамаледдина. Тонкі вуса, довга біла сорочка, 
велично піднесена голова, дещиця холоднокровності, 
загалом Фазель відповідав тому образу, який залишився в 
моїй уяві після опису константинопольського вигнанця.

Пізніше ми станемо найкращими в світі друзями. 
Але перше спілкування було стриманим, його різкі вислов
лювання мене спантеличили та занепокоїли. Наприклад, 
коли ми говорили про Мірзу Резу, він мовив:

-  Я зроблю все, що можу, щоб вам допомогти, але не 
хочу мати справи з цим божевільним. Якось Учитель 
сказав мені -  це живий мученик. А я відповів: тоді було б 
краще, якби він помер! Не дивіться на мене так, я не
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чудовисько, але цей чоловік так багато страждав, що його 
розум повністю розладнався, і кожного разу, як він 
відкриває рота, він шкодить нашій справі.

-  А де він знаходиться зараз?
-  Вже багато тижнів він живе у мавзолеї Шаха 

Абдоль-Азіма, лементуючи та жестикулюючи тиняється 
садками або коридорами, поміж будівлями, розповідаючи 
людям про арешт Джамаледдина та свої власні страждан
ня, закликаючи їх повалити владу монарха. Він не 
припиняє говорити, що сеїд Джамаледдин є Імамом часу, 
попри те, що сам Учитель йому вже заборонив пропові
дувати такі безглузді речі. Я зовсім не бажаю, щоб мене 
побачили у його товаристві.

-  Це єдина особа, яка може надати мені інформацію 
про рукопис.

-  Я знаю, і проведу вас до нього, але я ані на хвилю 
не залишуся разом з вами.

Того вечора батько Фазеля, один з найбагатших 
людей Тегерану, дав бенкет на мою честь. Близький друг 
Джамаледдина, попри свою віддаленість від будь-якої 
політичної діяльності, він дуже хотів ушанувати Вчителя, 
ушанувавши мене. Він запросив близько сотні гостей. Бе
сіда точилася навколо Хайяма. Чотиривірші та оповідки 
про давнину можна було почути від кожного гостя; 
пожвавлювалися суперечки, які часто зводилися до 
політики; здавалося, що усі однаково вільно володіли 
перською, арабською та французькою, більшість мали ще 
й якісь знання турецької, російської та англійської. А я 
почувався ще більшим неуком тому, що вони всі мали 
мене за великого орієнталіста та фахівця з рубаят, а таке 
судження було дуже перебільшене, я б навіть сказав 
доведене до крайнощів. Але я дуже швидко облишив 
намагання його заперечувати, оскільки зрозумів, що мої
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заперечення сприймаються як вияв скромності, яка є, і це 
відомо кожному, ознакою істинного вченого.

Вечір мав розпочатися із заходом сонця, але хазяїн 
наполіг, щоб я прийшов раніше; він бажав показати мені 
барви свого саду. Якщо перс має навіть палац, як це було у 
випадку батька Фазеля, він рідко намагається запросити 
вас до нього, він нехтує ним на користь саду, свого єдиного 
предмету гордості.

Прибуваючи, гості брали свої келихи і йшли зайняти 
місце біля природних або штучних потоків води, які 
вилися серед тополь. Служники поспішали покласти перед 
ними килим або подушку, залежно від того, на чому гості 
воліли сісти. Але деякі із запрошених вмощувалися на 
голому камені чи просто на землі; сади Персії не знають 
газонів, що на погляд американця надає їм дещо оголеного 
вигляду.

Того вечора всі пили до міри. Найбільш благочес
тиві обмежилися чаєм. Всіх запрошених обходили троє 
служників, які обслуговували велетенський самовар. Двоє з 
них тримали цю посудину, третій -  розливав напій. Багато 
хто віддавав перевагу аракові^, горілці або вину, але я не 
помітив, щоб хтось поводився недостойно, найбільш сп’я
нілі задовольнялися тим, що тихенько підспівували 
музикам, яких найняв господар дому -  то були гравець на 
тарі^, віртуоз зарбу^, флейтист. Пізніше прийшли танцю
ристи, в основному юні хлопці. Протягом всього прийнят
тя не з’явилася жодна жінка.

Вечерю подали тільки близько опівночі. Під час 
вечірки всі задовольнялися фісташками, мигдалем, соло
ними зернятками та солодощами, а вечеря мала стати 
тільки фінальною крапкою церемонії. Обов’язком госпо
даря було якомога довше затримати її початок, адже як 
тільки з’являється головна страва, -  того вечора це був
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джавахер полов, «рис із прикрасами», -  кожен гість їсть її із 
десять хвилин, миє руки і йде. Коли ми вийшли, кучери та 
носії ліхтарів зібралися коло воріт, щоб забрати своїх 
хазяїв.

Наступного дня, на світанку, Фазель супроводжував 
мене у фіакрі до дверей святилища Шаха Абдоль-Азіма. 
Він увійшов туди один, щоб повернутися разом із чоло
віком, чий вигляд викликав занепокоєння: високий, хво
робливо худий, він мав скуйовджену бороду, руки його без 
перестану тремтіли. Одягнений у довге біле плаття, вузьке 
і залатане, він носив із собою торбу, яка не мала ні кольору 
ні форми й уміщувала все, що він мав на цій землі. В його 
очах можна було прочитати усю скорботу Сходу.

Коли він дізнався, що я приїхав від Джамаледдина, 
він впав навколішки, схопив мою руку, вкрив її поцілун
ками. Фазель зніяковів, пробурмотів слова вибачення і 
віддалився. 1

Мірзі Резі я простягнув листа від Учителя. Він майже 
вирвав його з моїх рук, і хоча той лист складався з багатьох 
сторінок він прочитав його повністю, не поспішаючи, геть 
забувши про мою присутність.

Я чекав, поки він закінчить, щоб поговорити з ним 
про те, що мене цікавило найбільше. Але тоді він сказав 
мені, мішаючи, перську та французьку так, що мені важко 
було його зрозуміти:

-  Книга у солдата, який, як і я, народився у Кірмані. 
Він пообіцяв прийти і зустрітися зі мною післязавтра, у 
п’ятницю. Потрібно буде дати йому трохи грошей. Не для 
того, щоб викупити книгу, але щоб віддячити тому чоло
вікові, за те, що він її повертає. Нажаль, я не маю жодної 
монети.
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Без вагань я дістав із кишені золото, яке йому 
посилав Джамаледдин, до нього я додав таку ж суму; 
здавалося, він був тим вдоволений.

-  Повертайся сюди у суботу. Якщо Богові буде 
завгодно, я отримаю рукопис і передам тобі, а ти відвезеш 
його Вчителеві до Константинополя.

XXX

Над приспаним і розмореним містом здіймався 
легкий гомін, розжарена пилюка виблискувала на сонці, це 
був перський день сповнений млості. На обід курятина з 
абрикосами, прохолодне вино з Ширазу, потім -  пообідній 
відпочинок. Я лежав на балконі мого готельного номера 
під вицвілою парасолькою, накривши обличчя вологим 
рушником і нічого не чув і не бачив.

Але цього дня, 1 травня 1896 року, одне життя мало 
скінчитися у сутінках, а інше -  розпочатися на світанку 
нового дня.

Часте та розлючене гупання у мої двері. Нарешті я 
чую його, потягуюся, підскакую і біжу босоніж, із заколо
тим волоссям, з обвислими вусами, одягнений у білу прос
тору сорочку, яку купив напередодні. Мої мляві пальці із 
зусиллям відчиняють клямку. Фазель залітає у двері, 
відштовхує мене, щоб зачинити їх знов і трясе мене, 
вхопивши за обидва плеча.

-  Прокинься! За чверть години ти мрець!
Те, що він мені повідомив кількома уривчастими 

фразами, весь світ дізнається завтра, завдяки чарам теле- 
графу.

Опівдні монарх прибув до святилища Шаха Абдоль-
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Азіма для п’ятничної молитви. Він був одягнений у пишне 
вбрання, пошите до його ювілею, золоті нитки, облямівки 
з бірюзи та смарагдів, шапочка з перами. Велика зала хра
му, він вибирає собі місце для молитви, перед його ногами 
розстеляють килимок. Перед тим, як впасти на коліна він 
шукає очима своїх дружин, діє їм знак розміститися позад 
нього, пригладжує свої довгі рідкі вуса, білі з блакитним 
відтінком, тоді збирається натовп, вірні та мулли, яких 
охоронці з усієї сили намагаються стримати. Із зовніш
нього двору ще чути привітальні вигуки. Царські дружини 
проходять вперед. Серед них затесався чоловік. Вбраний у 
вовняну одежу, як дервіш, він тримає аркуш паперу, 
простягає його шахові. Той одягає своє пенсне, щоб про
читати, що на ньому написано. Раптом -  постріл. За арку
шем паперу було сховано пістолет. Куля влучила сувере
нові у самісіньке серце. Але він ще може прошепотіти: 
«Тримайте мене!», перед тим, як похитнутися.

У загальному сум’ятті першим оговтався великий 
візир. Він кричить: «Нічого страшного, це легке поранен
ня!», наказує всім залишити приміщення і віднести шаха 
до царського екіпажу. Дорогою до Тегерану візир обмахує 
тіло, яке посадовили на задньому сидінні, удаючи ніби шах 
ще живий. Тим часом можновладець віддає наказ термі
ново викликати з Тебрізу принца-спадкоємця, де той є 
правителем.

А в храмі, на вбивцю напали дружини шаха, які 
почали картати його та нещадно бити, натовп розриває 
його одяг, його мало вже не роздирають на шматки, коли 
з’являється полковник Коссаковський, командир козаць
кого полку, і рятує його. Для того, щоб піддати першому 
допиту. І що цікаво -  зникло знаряддя вбивства. Кажуть, 
що його підібрала якась жінка і сховала під своїм покри
валом, його ніколи не знайдуть. Проте аркуш паперу, яким 
було прикрито зброю, знайшли.
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Звісно, Фазель не розповідав мені усіх цих подро
биць, його переказ був коротким:

-  Цей божевільний Мірза Реза убив шаха. При ньому 
знайшли листа від Джамаледдина. Там згадується твоє 
ім’я. Залишайся у своєму перському одязі, візьми лише 
гроші та паспорт. Більше нічого. І біжи ховатися до 
американської дипломатичної місії.

Моя перша думка була про рукопис. Чи забрав його 
того ранку Мірза Реза? Насправді ж я просто ще не 
усвідомив всю серйозність мого положення -  я був 
спільником у вбивстві голови Держави, я, який поїхав на 
Схід поетів! Але попри все, видимість була проти мене, 
оманлива, неправдива, абсурдна, але звинувачувальна. У 
якого судді чи комісара моя особа і мій приїзд не 
викликали б підозри?

Фазель спостерігав з балкону. Раптом він нахилився, 
щоб прокричати захриплим голосом:

-  Козаки вже тут, вони встановлюють загородження 
навколо готелю!

Ми бігом спустилися сходами. Опинившись у вести
бюлі біля вхідних дверей, ми знов пішли тримаючись як 
достойні громадяни, менш підозріло. Сюди щойно 
увійшов офіцер, з білявою бородою, у натягнутому на самі 
брови кашкеті. Його очі прискіпливо оглядали всі закутки 
зали. У Фазеля тільки й стало часу прошепотіти мені: «До 
дипломатичної місії!» Потім він, залишивши мене, попря
мував до офіцера, я почув, як він промовив «палковнік!», і 
побачив, як вони церемонно потиснули одне одному руки 
та обмінялися якимись словами співчуття. Коссаковський 
часто вечеряв у батька мого друга, і це забезпечило для 
мене кілька хвилин перепочинку. Я, загорнувшись у свій 
аба, скористався тим, щоб прискорити крок до виходу і 
потрапити до саду, який козаки намагалися перетворити
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на укріплений табір. Мене вони не чіпали. Оскільки я 
вийшов з середини, вони, напевно, припустили, що то їх
ній командир пропустив мене. Тож я проминув гратчасті 
ворота і направився до маленької вулички праворуч, яка 
вела до бульвару Амбасад і звідти можна було дістатися до 
моєї дипломатичної місії за десять хвилин.

Троє солдатів стояли на варті при вході на цю вулич
ку. Чи мав я пройти повз них? Ліворуч я помітив іншу 
вулицю. Я подумав, що було б краще піти нею, щоб повер
нути праворуч пізніше. Тож я пішов уперед, намагаючись 
не дивитьсь у напрямку солдатів. Ще жілька кроків, я їх 
більше не бачитиму, і вони мене більше не бачитимуть.

-  Ані руш!
Що робити? Спинитьсь? При найпершому ж запи

танні вони зрозуміють, що я ледве-ледве говорю персь
кою, спитають мої документи і заарештують мене. Тікати? 
їм не важко буде мене впіймати, а моя втеча не дала б мені 
більше змоги довести мою невинність. Для вибору у мене 
було менше секунди.

Я вирішив продовжувати мій шлях не поспішаючи, 
так, ніби нічого й не почув. Але ось новий крик. Звук 
заряджання карабінів. Кроки. Я більше не розмірковую, 
біжу через вулички, не дивлюся назад, кидаюся у найвужчі, 
найтемніші проходи. Сонце вже сіло, за півгодини буде 
зовсім темно.

У думках я намагався прочитати молитву, але я міг 
тільки повторювати «Боже! Боже! Боже!», наполегливе 
благання, так, ніби я вже помер і стукав кулаками у двері 
раю.

І двері відчинилися. Двері раю. Маленькі двері, май
же непомітні у стіні, забрудненій багнюкою. На розі однієї 
з вулиць. Вони прочинилися, чиясь рука торкнулася моєї, я 
схопився за неї, вона потягла мене до себе, прикрила двері
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за моєю спиною. Мої очі все ще були закриті, від страху, 
від знесилення, від неможливості повірити, від щастя. 
Знадвору переслідування тривало.

А на мене дивилися три пари сповнених сміхом очей 
-  три жінки, волосся яких було вкрите покривалами, які 
мали відкриті обличчя і роздивлялися мене як новонарод
женого. Найстарша, яка мала років сорок, зробила мені 
знак, щоб я йшов за нею. В середині саду була маленька 
халупка, в якій вона посадила мене на плетений з вербової 
лози стілець, обіцяючи жестом, що вона повернеться щоб 
мене звільнити. Її вираз обличчя заспокоїв мене. Втішливо 
прозвучало і чарівне слово: андарун, «внутрішній дім». 
Солдати ніколи не зайдуть з обшуком туди, де живуть 
жінки!

Насправді галас, який здіймали солдати, наблизився 
тільки для того, щоб знов віддалитися, перед тим як зійти 
нанівець. Як вони дізналися на якій з вулиць я зміг 
зникнути? Квартал був безладним нагромадженням десят
ків переходів, сотень будівель та садків. І було майже 
поночі.

Десь за годину мені принесли чорного чаю, скрутили 
мені цигарок, зав’язалася розмова. Кілька повільних фраз 
перською, кілька слів французькою -  мені пояснили чому 
саме я завдячую своїм спасінням. У кварталі покотився 
розголос, що спільник в убивстві шаха знаходиться у 
готелі для іноземців. Коли вони побачили, що я тікаю, то 
зрозуміли, що я і є той героїчний винуватець, і вирішили 
врятувати мене. Які причини такого їхнього ставлення? 
їхнього чоловіка та батька було страчено п’ятнадцять 
років тому, через несправедливе звинувачення у прина
лежності до дисидентської секти бабі, яка проповідувала 
скасування полігамії, повну рівність між чоловіком і 
жінкою та встановлення демократичного режиму. Про
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ведена шахом та духовенством репресія була кривавою, і 
крім десятків тисяч бабі, було страчено багато невинних, за 
простим доносом сусіди. Відтоді, залишившись самою з 
двома маленькими дочками, моя благодійниця чекала 
тільки на час помсти. Усі три жінки вважають за велику 
честь для себе, що героїчний месник знайшов прихисток у 
їхньому скромному саду.

Коли ти читаєш в очах жінки, що вона має тебе за 
героя, хіба ти матимеш бажання її переконувати в проти
лежному? Я умовив себе, що було б недоречно, і навіть 
необачно їх розчаровувати. У моїй складній боротьбі за 
виживання, я мав потребу у цих союзницях, у їхньому 
ентузіазмі та їхній сміливості, їхньому невиправданому 
захопленні. Тож я сховався за загадковим мовчанням, яке 
розвіяло їхні останні сумніви.

Три жінки, сад, рятівне непорозуміння... Я до нес
кінченності міг би розповідати про фантастичні соррк 
днів цієї спекотної перської весни. Важко стати більш 
чужим, ніж був я у світі жінок Сходу, в якому для мене 
зовсім не було місця. Моя рятівниця знала про всі 
складнощі, на які наражалася. Я переконаний, що протя
гом першої ночі, поки я спав у споруді в глибині її саду, 
лежачи на трьох, постелених одна на одну, циновках, вона 
перебувала у полоні безсоння. На світанку господиня 
покликала мене до себе, попросила сісти схрестивши ноги 
праворуч від неї, розмістила своїх дочок ліворуч і 
виголосила старанно підготовлену промову.

Вона почала з того, що висловила хвалу моїй сміли
вості, знов сказала про свою радість, з якою приймає мене. 
Потім, витримавши кілька секунд мовчання, вона раптом 
почала розстібати свою блузку прямо перед моїми 
повними подиву очима. Я почервонів, відвів очі, але вона 
потягла мене до себе. Її плечі були оголені, так само як і
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груди. Словами і жестами вона запрошувала мене смокта
ти. Дві дівчини нишком пирскали зі сміху, але мати збері
гала серйозність ритуальних жертвопринесень. Я підко
рився і, з виключною цнотливістю, приклав свої уста 
спочатку до одного кінчика її грудей, потім до другого. 
Тоді вона поспіхом вдяглася, промовляючи урочистим 
тоном:

-  Таким чином, ти став моїм сином, так, ніби ти 
народився від моєї плоті.

Потім, повернувшись до своїх дочок, які вже 
перестали сміятися, вона оголосила, що відтепер вони 
мають поводитись зі мною так, ніби я є їхнім рідним 
братом.

Тієї миті церемонія здалася мені зворушливою, але 
гротескною. Коли розмірковував над нею знову, все ж та
ки, я відкрив для себе усі тонкощі Сходу. Для цієї жінки, в 
дійсності, моя ситуація була складною. Вона не вагаючись 
простягла мені руку допомоги, ризикуючи власним жит
тям, і подарувала мені безумовну гостинність. В той же час, 
присутність чужинця, молодого чоловіка, який би був 
поряд з її доньками вдень і вночі, могла, рано чи пізно, 
спровокувати якийсь інцидент. Хіба можна краще відвер
нути це утруднення, ніж ритуальним жестом символічного 
всиновлення? Відтепер я міг вільно, на свій розсуд ходити 
в домі, спати в тій же кімнаті, цілувати у чоло моїх 
«сестер», ми всі були захищені, і потужно стримувані 
умовним всиновленням.

Інший на моєму місці, можливо, відчув би себе 
поневоленим через цей ритуал. Але я завдяки цьому почу
вався, навпаки, підбадьореним. З моїм темпераментом я 
ніколи не зміг би, потрапивши на планету жінок, почати 
зав’язувати, через неробство та через тісне сусідство, 
поспішний зв’язок з однією із трьох господинь; вдаватися
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до хитрощів щоб уникати двох інших, обдурити їхню 
пильність, виключити їх із спілкування; неминуче нарази- 
тися на їхню ворожість, знову опинитися самотнім, 
розгубленим і жалкувати про те, що засмутив чи розча
рував жінок, які були дійсно послані провидінням. Тож, я, 
з моїм розумом західної людини, ніколи б не зумів 
вигадати те, що ця жінка змогла віднайти у невичерпному 
арсеналі правил своєї віри.

Ніби завдяки диву, все стало простим, прозорим і 
чистим. Сказати, що спокуса зникла, означало би брехати, 
все у наших стосунках було найвищою мірою плотським, 
але разом з тим, і я це повторюю, найвищою мірою чис
тим. Так, у великій близькості з цими жінками, без покри
вал та без надмірної сором’язливості, в серці міста, де я 
був, напевно, чоловіком, якого розшукували з найбіль
шими зусиллями, я пережив час безтурботного спокою.

З плином часу, я розглядаю своє перебування серед 
цих жінок як особливий момент, без якого мій вступ до 
світу Сходу залишився б неповним або поверхневим. Саме 
їм я завдячую швидким просуванням у розумінні та 
вживанні розмовної перської мови. Якщо мої господині у 
перший день здійснили достойне похвали зусилля, щоб 
віднайти кілька слів французькою мовою, всі наші роз
мови відтоді відбувалися мовою їхньої країни. Розмови 
пожвавлені, або безтурботні, витончені або грубі, інколи 
навіть непристойні, оскільки, в якості старшого брата я міг 
дозволити собі все, і при тому не переступити межі 
інцесту. Будь-які веселощі були дозволені, навіть найбільш 
бурхливі вияви емоцій.

Чи цей досвід зберіг би свою чарівливість, якби 
продовжився довше? Я ніколи того не дізнаюся. Я і не 
надто хочу те знати. Одна подія, нажаль, дуже перед
бачувана, поклала всьому край -  банальні відвідини.
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Погостювати прийшли дідусь та бабуся.
Зазвичай я залишався далеко від вхідних дверей, 

біруні, що ведуть до житла чоловіків і є головними 
дверима саду, через які, власне я увійшов. За першої ж 
ознаки небезпеки я ховався. Але на цей раз, через несві
домість, або надмір впевненості, я не чекав на візит старо
го подружжя. Я сидів схрестивши ноги у жіночій кімнаті, 
уже мабуть цілі дві години я курив кальян, який мені 
приготували мої зведені сестри і задрімав там, з чубуком у 
роті, прихилившись головою до стіни, коли раптом мене 
розбудив чоловічий кашель.

XXXI

Моя названа мати спізнилася на кілька секунд. Вона 
мала негайно пояснити присутність чоловіка, європейця у 
серці її домівки. Щоб не заподіяти шкоди своїй репутації, 
або репутації своїх дочок, вона вирішила сказати правду, і 
тон для цього обрала сама -  найбільш патріотичний та 
тріумфуючий. Хто цей чужинець? Так, це фарангі, якого 
шукає вся поліція, спільник того, хто знищив тирана і 
таким чином помстився за мучеництво її чоловіка!

Хвилина вагань, потім -  вирок. Мене вітали, вихва
ляли мою сміливість, та мужність моєї захисниці. Дійсно, в 
такій недоречній ситуації, тільки таке її пояснення могло 
бути правдоподібним. Хоча моя розслаблена поза, прямо 
посеред андаруну, була дещо компрометуючою, вона могла 
бути легко поясненою необхідністю сховати мене від 
чужих очей.

Тож честь було збережено, але відтепер стало оче
видним, що я мусив поїхати. Переді мною відкрилося два
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шляхи. Найбільш очевидною була можливість вийти пере
бравшись у жіночий одяг і дійти до американської дипло
матичної місії, тобто продовжити шлях, який перервався 
кілька тижнів тому. Але моя названа мати відмовила мене. 
Здійснивши розвідку, вона зрозуміла, що всі вулиці, які 
вели до посольства були під наглядом. До того ж, оскільки 
я був доволі високим на зріст, метр вісімдесят три, то 
вбрання перської жінки не змогло б ввести в оману 
жодного, бодай трішки спостережливого солдата.

Інший вихід -  надіслати, як радив Джамаледдин, 
повідомлення про біду принцесі Ширін. Я сказав про це 
моїй названій матері, яка схвалила таке рішення; вона чула 
про онуку вбитого шаха, говорили, що принцеса чутлива 
до страждань нещасних. І моя господиня сама зголосилася 
віднести їй листа. Проблемою тепер стало знайти слова, з 
якими я міг би звернутися до принцеси, слова, які б 
залишаючись зрозумілими, не зрадили 6 мене, якби потра
пили до чужих рук. Я не повинен був згадувати ні свого 
імені, ні імені Вчителя. Тож я обмежився тим, що написав 
на аркуші паперу, єдину фразу, яку вона мені сказала: «Хіба 
ми можемо знати, чи не перетнуться колись наші шляхи?»

Моя названа мати вирішила наблизитися до принце
си під час обряду на сороковини по смерті старого шаха, 
які були останнім етапом поховальних церемоній. У 
неминучій метушні роззяв та плакальниць, забруднених 
сажею, не було жодної перепони, щоб передати папірець з 
одних рук до інших; принцеса прочитала його, почала з 
острахом шукати очима, чоловіка, який його написав; 
посланниця прошепотіла їй на вухо: «Він у мене!» За мить 
Ширін вже залишила церемонію, покликала свого кучера, і 
посадовила мою названу матір поруч із собою. Щоб не 
викликати підозр, фіакр із емблемами монаршого роду 
зупинився перед готелем «Прево», звідки дві безіменні
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жінки, сховані під важкими покривалами продовжили свій 
шлях пішки.

Наша нова зустріч виявилася лише трішки більше 
говіркою, ніж перша. Принцеса оцінювала мене поглядом, 
ховаючи посмішку в кутиках уст. Раптом вона наказала:

-  Завтра на світанку, мій візник приїде за вами, 
будьте готові, накрийтеся покривалом і йдіть низько 
схиливши голову!

Я був переконаний, що вона збиралася доправити 
мене до мого посольства. Лише коли її карета перетнула 
міські ворота, я зрозумів, що помилявся. Вона пояснила 
мені:

-  Я, звісно, могла б відвезти вас до американського 
представника, ви були б у безпеці, але тоді дуже легко буде 
дізнатися яким чином ви туди потрапили. Навіть, якщо я і 
маю деякий вплив, через те, що належу до каджарського 
роду, я все ж таки не можу цим скористатися, щоб захисти
ти явного спільника у вбивстві шаха. Я б тоді мала труд
нощі, а через мене можна буде вистежити і тих сміливих 
жінок, які надали вам притулок. Та і ваше посольство, 
навряд чи мало б приємність від необхідності захищати 
людину, звинувачену у такому злочині. Повірте мені, для 
всіх буде краще, якщо ви виїдете з Персії. Я відвезу вас до 
одного з моїх дядьків, з материнського боку, який є одним 
із вождів бахтіарів. Він приїхав із воїнами свого племені на 
церемонію сороковин. Я розповіла йому, хто ви і підтвер
дила вашу невинність, але його люди не повинні ні про що 
здогадатися. Він погодився супроводжувати вас до о т а 
манського кордону дорогами, якими не ходять каравани. 
Він чекає на нас у селищі Шаха Абдоль-Азіма. У вас є 
гроші?

-  Так. Я дав двісті туманів моїм спасителькам, але у 
мене залишилося близько чотирьохсот.
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-  Цього не достатньо. Вам доведеться роздати поло
вину того, що маєте тим, хто вас супроводжуватиме і 
зберегти ще велику суму на залишок подорожі. Ось кілька 
турецьких монет, вони не будуть зайвими. Тримайте також 
послання. Я б хотіла, щоб ви передали його Вчителеві. Ви 
ж поїдете через Константинополь?

Важко було їй відмовити. Поклавши складені папери 
у проріз моєї сорочки, вона продовжила:

-  Це протокол першого допиту Мірзи Рези, я 
провела цілу ніч, переписуючи його. Ви можете прочитати 
його, ви навіть повинні його прочитати, він вас навчить 
багатьом речам. До того ж, це вас відволікатиме протягом 
вашого довгого шляху.

Ми вже під’їжджали до селища, скрізь була поліція, 
яка обшукувала все, навіть вантаж мулів, але хто б нава
жився зупинити царську упряж? Ми продовжили наш 
шлях до двору широкої будівлі шафранного кольору. У 
центрі двору височів величезний столітній дуб, навколо 
якого метушилися військові, оперезані навхрест двома 
патронташами. Принцеса тільки кинула погляд зневаги на 
ці чоловічі прикраси, що пасували до густих вусів.

-  Як бачите, я залишаю вас у надійних руках, вони 
захищатимуть вас краще, ніж слабкі жінки, котрі 
опікувалися вами до цього.

-  У цьому я сумніваюся.
Мої очі з Тривогою спостерігали за дулами рушниць, 

які стриміли з усіх боків.
-  Я також сумніваюся, засміялася вона. Але все ж та

ки вони відвезуть вас до Туреччини.
У мить, коли ми прощалися, я схаменувся:
-  Я знаю, що зараз мало підходящий час, але ви бува 

не знаєте, чи не знаходили серед речей Мірзи Рези 
давнього рукопису?
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Вона швидко відвела очі і заговорила сердитими 
тоном:

-Дійсно, час ви для цього вибрали невдалий. Більше 
не вимовляйте імені цього божевільного до того, як будете 
в Константинополі!

-  Але ж це рукопис Хайяма!
Я мав причини, щоб наполягати. Зрештою, саме 

через цю книгу я потрапив у цю перську пригоду. Але 
Ширін нетерпляче зітхнула.

-  Я нічого не знаю, але спробую дізнатися. Лишіть 
мені вашу адресу і я напишу вам. Але, благаю, не 
відповідайте мені.

Пишучи «Аннаполіс, Меріленд» я мав відчуття, що я 
вже далеко, і вже жалкував про те, що моє неочікуване та 
недоречне перебування у Персії було таким коротким і 
одразу обернулося так погано. Я простягнув папірець 
принцесі. Коли вона спробувала його взяти, я затримав її 
руку. Короткий, але сильний потиск рук, на який вона 
відповіла, загнавши ніготь у мою долоню. Принцеса не 
подряпала мене, але залишила на кілька хвилин слід, який 
було добре видно. Дві посмішки торкнулися наших уст, і в 
один голос було сказано ту саму фразу:

-  «Хіба ми можемо знати, чи не перетнуться колись 
наші шляхи?»

Протягом двох місяців, я не побачив нічого, що 
нагадувало б те, що я звик називати дорогою. Залишивши 
мавзолей Шаха Абдоль-Азіма, ми попрямували на 
південний захід, у напрямку території племені бахтіарів. 
Об’їхавши солоне озеро Ком, ми, не заходячи у саме місто, 
йшли берегом річки, яка мала таку саму назву. Мої 
супутники, які постійно тримали свої рушниці напоготові
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на випадок нападу, намагалися уникати будь-яких посе
лень, і хоча дядько Ширін часто брався повідомляти мене: 
«Ми зараз у місті Амук, Верча, Хомеїн», -  це була лише 
стилістична фігура, яка просто означала, що ми проми
нали ці населені пункти, чиї мінарети нам було видно 
здаля і про чиї обриси я міг тільки вгадувати.

У горах Лорестану, за витоками ріки Ком, мої супут
ники послабили свою пильність -  ми були на території 
бахтіарів. На мою честь організували бенкет. Мене ж 
пригостили люлькою з опіумом і я заснув серед загальних 
веселощів. Потім мені довелося почекати ще два дні, перед 
тим, як знову вирушити у далеку дорогу: Шустер, Ахваз, і 
зрештою небезпечний перехід по болотах до Басри, 
іракського міста, що входило до оттоманської імперії і 
знаходилося на річці Шатт-аль-Араб.

Нарешті я за межами Персії! І живий! Залишався ще 
довгий місяць мандрівки морем, щоб на паруснику пройти 
від Фао* до Бахрейну^, проминути Берег піратів, дістатися 
до Адену, знов піднятися Червоним морем та Суецьким 
каналом до Олександрії, щоб нарешті перетнути Середзем
не море на старому турецькому пакетботі і потрапити до 
Константинополя.

Протягом всієї цієї нескінченної, виснажливої втечі, 
яка проте йшла без найменшого ускладнення, я не мав 
жодного іншого заняття ніж читання та перечитування 
десяти рукописцих сторінок, які вміщували допит Мірзи 
Рези. Напевно, воно б мені швидко набридло, якби я мав 
інші розваги, але ця вимушена розмова віч-на-віч із 
засудженим на смерть безмежно зачаровувала мене, до 
того ж, я міг легко уявити його: видовжене тіло, очі 
страдника, одежа неймовірно побожної людини. Іноді 
мені навіть здавалося, що я чую його мученицький голос:

« -  Які причини могли штовхнути тебе на вбивство 
нашого любого шаха?
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-Т і, хто мають очі, щоб бачити, з легкістю помітять, 
що шаха було вбито у тому ж самому місці, де образили 
сеїда Джамаледдина. Що зробив цей святий чоловік, 
справжній нащадок Пророка, щоб його отак витягли із 
святилища?

-  Хто підштовхнув тебе на вбивство шаха, хто твої 
спільники?

-  Присягаюся Богом, Всевишнім, Всемогутнім, Який 
створив сеїда Джамаледдина та всіх інших людей, що ніхто 
крім мене самого та сеїда, не знав про мій намір убити 
шаха. Сеїд у Константинополі, от і спробуйте дістатися до 
нього!

-  Які вказівки дав тобі Джамаледдин?
-  Коли я поїхав до Константинополя, я розповів 

йому про тортури, яким піддав мене син шаха. Сеїд 
наказав мені замовкнути і сказав: «Припини голосити, так, 
ніби ти на поховальній церемонії! Хіба ти вмієш тільки 
плакати, і більше нічого? Якщо син шаха тебе піддав 
тортурам -  убий його!»

-  Чому ти вбив шаха, а не його сина, адже саме він 
був винен перед тобою, адже саме синові радив тобі 
помститися Джамаледдин?

-  Я сказав собі: «Якщо я вб’ю сина, шах, зі своєю 
величезною могутністю накаже вбити тисячі людей, щоб 
помститися». Замість того, щоб відрізати гілку, я волів 
викорінити усе древо тиранії, сподіваючись, що на його 
місці зможе вирости щось зовсім інше. До того ж турець
кий султан сказав у особистій розмові Сеїду Джамалед- 
дину, що потрібно було б позбавитися цього шаха, щоб 
здійснити об’єднання усіх правовірних.

-  Як ти можеш знати, що у особистій розмові 
говорив султан Джамаледдинові?

-  Сам Сеїд Джамаледдин повідомив мене про це. Він
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довіряє мені, і нічого від мене не приховує. Коли я пере
бував у Константинополі, він ставився до мене як до 
власного сина.

-  Якщо до тебе так добре ставилися там, чому ти 
повернувся до Персії, де ти боявся арешту та тортур?

-  Я з тих, хто вірить, що жоден листок не впаде з 
дерева, якщо так не було від початку записане у Книзі Долі. 
Там було написано, що я повернуся у Персію і стану 
зброєю у тому, що недавно здійснилося».

хххп
Якби на фесках тих чоловіків, які прогулювалися на 

пагорбі Ілдиза, навколо дому Джамаледдина, було написа
но «шпигун султана», той напис не додав би нічого до того, 
що найбільш недосвідчений відвідувач помічав з першого 
погляду. Але, можливо, саме це і було істинною метою 
їхньої присутності -  відлякувати відвідувачів. І дійсно, це 
місце, яке колись переповнювали послідовники, іноземні 
кореспонденти, мандрівники, було цього похмурого верес
невого дня зовсім безлюдним. Тепер тут був тільки завжди 
мовчазний служник. Він відвів мене на другий поверх, де я 
побачив Учителя який тонув у кріслі з кретону та оксамиту. 
Він був у глибокій задумі, десь далеко.

Коли він побачив, як я увійшов, його обличчя зася
яло. Він сягнистим кроком підійшов до мене, притис мене 
до себе, вибачаючись за неприємності, які він мені спричи
нив, говорячи, що щасливий, що я зміг із них виплутатися. 
Перед тим, як повернутися до опису мого надто короткого 
перебування у Тегерані та зустрічі з Фазелем, я детально 
розповів йому про мою втечу і про втручання принцеси.
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Потім -  про Мірзу Резу. Єдина згадка цього імені роздра
тувала Джамаледдина.

-  Мені нещодавно сповістили, що минулого місяця 
його повісили. Хай Бог простить йому! Звісно, він знав про 
долю, яка чекала на нього, єдине, що може здивувати, це 
той час, який витратили на те, щоб його стратити. Більше 
сотні днів по смерті шаха! Напевно, його катували щоб 
вирвати з нього зізнання.

Джамаледдин говорив повільно. Він здався мені 
ослабленим, схудлим, його лице, яке зазвичай було таким 
ясним, тепер раз-по-раз спотворювали посмикування, 
проте це не позбавляло його гіпнотичної привабливості. 
Здавалося, що він страждає, особливо, коли згадують ім’я 
Мірзи Рези.

-  Я все ще не можу повірити, що цей нещасний 
хлопець, якого на моє прохання лікували тут таки, у Конс
тантинополі, руки якого безперестану тремтіли і здава
лося, що він не спроможний підняти чашку чаю, зміг 
втримати пістолета, влучити у шаха і вбити його одним 
пострілом. Ви не думаєте, що його божевіллям могли 
скористатися, щоб звинуватити його у злочині, який 
вчинив інший?

Замість відповіді я подав йому переписаний принце
сою протокол. Надівши тонке пенсне, він прочитав його. 
Перечитав. Його лихоманило, іноді він жахався, а іноді, 
мені здалося, він не міг приховати відчуття, подібне до 
внутрішньої радості. Потім він склав аркуші, поклав їх до 
кишені і почав крокувати кімнатою. Пройшло хвилин 
десять мовчання, перед тим як він виголосив таку химерну 
молитву:

-  Мірза Реза, втрачене дитя Персії! Якби ти міг бути 
тільки безумним, якби ж ти міг бути тільки мудрим! Якби 
ти міг обмежитися тим, щоб зрадити мене, або бути мені
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вірним! Якби ти міг викликати тільки ніжність або рішу
чий осуд! Як любити тебе, як ненавидіти? А сам Бог, що 
зробить Він з тобою? Чи піднесе Він тебе до раю жертв, чи 
скине до пекла катів?

Він знову сів, виснажений, сховавши лице у долонях. 
Я так само зберігав мовчання, я навіть намагався стримати 
шум мого дихання. Джамаледдин випростався. Його голос 
здавався тепер більш спокійним, а його розум більш 
ясним:

-  Слова, які я прочитав, дійсно належать Мірзі Резі. 
До цієї миті я ще мав сумніви. Тепер у мене їх більше 
немає, я переконаний, що саме він убивця. І, вочевидь, він 
гадав, що цим вчинком помститися за мене. Можливо, він 
вірив, що виконує мою волю. Але, попри те, що він стверд
жує, я ніколи не давав йому жодного наказу вбивати. Коли 
він приїхав до Константинополя щоб розповісти мені як 
його катували син шаха з його поплічниками, у нього тек
ли сльози. Бажаючи його підбадьорити, я сказав йому: 
«Тож припини ремствувати! Бо можна подумати, що все 
чого ти прагнеш, це щоб тебе пожаліли! Може, ти навіть 
готовий сам себе калічити, аби лише бути певним, що тебе 
пожаліють!» І я розповів йому давню легенду: коли військо 
Дарія виступило проти війська Олександра Македонсько
го, радники грека зауважили йому, що війська персів 
набагато численніші за його. Олександр з упевненістю 
знизав плечима.і «Мої люди, -  сказав він, -  воюють щоб 
перемагати, люди Дарія воюють щоб померти!»

Здавалося, Джамаледдин напружує пам’ять.
-  Саме тоді я сказав Мірзі Резі: «Якщо син шаха 

переслідує тебе, знищ його, замість того, щоб нищити 
самого себе!» Чи насправді це заклик до вбивства? Чи 
дійсно ви можете думати, ви, хто знає Мірзу Резу, що я міг 
би доручити подібну місію причинному, якого тисячі
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людей могли бачити тут таки, у моєму домі?
Я хотів показатися щирим.
Ви не винні у злочині, який вам приписують, але 

вашу моральну відповідальність не можливо заперечити.
Моя відвертість зворушила його:
-  Я це визнаю. Так само, як можу визнати, що кож

ного дня бажав смерті шаха. Але з якого дива захищати 
мене, я ж уже приречений!

Він підійшов до маленької скриньки і дістав аркуш 
списаний дуже охайним почерком.

-  Цього ранку я склав заповіт.
Він поклав цей текст мені до рук і я прочитав його з 

хвилюванням:
«Я не страждаю від того, що мене затримують як 

в’язня, я не боюся близької смерті. Єдина причина моєї 
скорботи -  це те, що я не побачив, як квітнуть зерна, які я 
посіяв. Тиранія продовжує душити народи Сходу, а мрако
бісся -  заглушувати поклик свободи. Можливо мені б 
вдалося робити більше, якби я сіяв свої зерна у родючий 
ґрунт народу, замість безплідного ґрунту царських дворів. 
А ти, народе Персії, на тебе я покладав мої найбільші надії, 
і не думай, що знищивши одну людину, ти можеш завою
вати свою свободу. Ти мусиш насмілитись похитнути масу 
столітніх традицій».

-  Залиште одну копію собі, перекладіть її для Анрі 
Рошфора, «Л’ентрансіжан» -  це єдина газета, яка ще 
захищає мою невинність, інші називають мене вбивцею. 
Увесь світ бажає моєї смерті. Хай вони заспокояться, у 
мене рак, рак нижньої щелепи!

Як і кожного разу, коли він виявляв слабкість та 
жалівся, він одразу ж спробував відкупитися удавано 
безтурботним сміхом та вченим жартом:

-  Рак, рак, рак, повторив він як прокляття. Лікарі
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минулих епох приписували усі хвороби поєднанням небес
них тіл. І лише рак зберіг у всіх мовах свою астрологічну 
назву. Страх залишився незмінним.

Зоставшись на кілька секунд задумливим та мелан
холійним він швидко оволодів собою і продовжив 
говорити бадьорим тоном, дуже неприроднім, але від того 
ще більш болісним.

-  Я проклинаю рак. Проте, ще невідомо, чи саме він 
вб’є мене. Шах вимагає моєї екстрадиції, султан не може 
мене видати, оскільки я все ще є його гостем, але також він 
не може залишити царевбивцю не покараним. То пусте, 
що він ненавидів шаха та його династію і кожного дня 
чинив проти нього змову, солідарність продовжує єднати 
спільноту сильних світу цього проти такої нестерпної 
людини як Джамаледдин. Тож яким буде рішення? Султан 
накаже мене вбити тут таки, і нового шаха це влаштує, 
адже попри свої численні прохання про екстрадицію він не 
має жодного бажання замочити свої руки у моїй крові на 
початку свого правління. Хто мене вб’є? Рак? Шах? Чи 
може султан? Можливо у мене так і не буде часу про те 
дізнатися. Але ти, мій юний друже, це знатимеш.

І йому ще стало зухвалості сміятися!

Насправді ж я так ніколи і не дізнався. Обставини 
загибелі великого реформатора Сходу залишаються таєм
ницею. Я дізнався про цю новину за кілька місяців по 
моєму поверненні до Аннаполісу. Маленьке повідомлення 
у «Л’ентрансіжан» від 12 березня 1897 року сповістило про 
його смерть, яка сталася за три дні до того. І лише 
наприкінці літа, коли до мене дійшов дивовижний лист, 
обіцяний Ширін, я зміг дізнатися про смерть Джамалед- 
дина. То була версія, що ходила між його учнями. «Вже
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кілька місяців, -  писала вона, -  він страждав від нападів 
несамовитого болю у зубах, пов’язаних напевно з його зах
ворюванням на рак. Того дня, оскільки біль перейшов 
межу того, що можна витерпіти, він послав слугу до 
султана, який поспіхом відправив до нього свого зубного 
лікаря. Той його обстежив, дістав зі свого портфеля вже 
готового шприца і зробив укол йому в ясна, говорячи, що 
біль скоро вгамується. Не пройшло і хвилини, як щелепа 
Вчителя почала розпухати. Побачивши, що він задихаєть
ся, його слуга побіг щоб затримати лікаря, який ще не 
вийшов із будинку, але замість того, щоб повернутися, той 
чоловік побіг з усієї сили до своєї карети, яка чекала на 
нього. Сеїд Джамаледдин помер за кілька хвилин потому. 
Увечері люди султана прийшли по його тіло, яке швидко 
обмили і таємно поховали». Оповідь принцеси заверши
лася такими словами Хайяма, які вона сама старанно 
переклала: «Ті, хто зібрали стільки знання, ті, хто вели нас 
до нього, чи самі вони не потопають у сумнівах? Вони 
розповідають історію, а потім ідуть від нас і засинають».

Щодо долі рукопису, яка все ж таки стала приводом 
для написання листа, Ширін повідомила мене дуже лако
нічно: «Він дійсно знаходився серед речей убивці. Тепер 
він у мене. Ви зможете побачити його за бажанням, коли 
повернетесь до Персії».

Повернутися до Персії, де наді мною тяжіє стільки 
підозр?

ХХХПІ

Після моїх перських пригод мені залишилася тільки 
спрага. Місяць, щоб дістатися Тегерану, три місяці, щоб
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звідти вибратися, а на його вулицях кілька коротких днів 
заціпеніння. Часу ледь вистачило щоб вдихнути запах, 
злегка торкнутися чи мигцем побачити. Надто багато 
образів ще кликало мене до забороненого краю -  
гордовита млявіть від куріння кальяну, серед випарів 
розжареного вугілля та червоної латуні; моя рука, яка 
тримає руку Ширін, мить обіцянки; мої уста на грудях, 
цнотливо дарованих мені моєю матір’ю одного вечора; а 
найголовніше -  «Самаркандський рукопис», що чекає на 
мене з розгорнутими сторінками, в руках своєї хранитель- 
ки.

Тим, хто ніколи не хворів на одержимість Сходом, я 
не наважуюся розповідати, як однієї суботи, у присмерку, 
взувши бабуші, одягнувши свою перську сорочку і маючи 
на голові кулах з ягнячої шкіри, я вештався на пляжі Ан- 
наполісу, в куточку, який я вважав безлюдним. Він таким і 
був, але коли я повертався, заглибившись у свої мрії і 
забувши про мої безглузді шати, я зробив гак і пішов через 
Копремайз Роуд, яка зовсім не була безлюдною. «Доброго 
вечора, пане Лесаж», «Гарної прогулянки, пане Лесаж», 
«Доброго вечора, пані Баймастер, панно Хайчерч» -  з усіх 
боків було чути вітання. «Доброго вечора, преподобний!» 
Мене привели до тями розгублено зведені брови пастора. Я 
одразу спинився, з каяттям оглянув себе від грудей до ніг, 
помацав те, що вінчало мою голову і прискорив крок. 
Здається, я тоді навіть біг, загорнувшись у мій аба, неначе 
бажав сховати свою оголеність. Прийшовши до себе, я 
скинув свої манатки і згорнув їх рішучим рухом, перед 
тим, як роздратовано закинути їх до шафи з інструмен
тами.

Я дуже стерігся, щоб подібне не повторилося, але 
після цієї єдиної прогулянки до мене міцно пристав ярлик 
дивака. В Англії на ексцентричних осіб завжди дивилися
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доброзичливо» навіть із захопленням, за умови, якщо вони 
мають за виправдання багатство. Америка в ті роки погано 
приймала такі відхилення, там зміну століть сприймали з 
удаваною доброчесною обачністю. Можливо не в Нью- 
Йорку чи Сан-Франциско, але у моєму місті напевно. Мати 
француженка та перська шапочка -  в цьому було забагато 
екзотики для Аннаполіса.

Це -  темна сторона. Світлою ж стороною було те, що 
моя примха мені одразу ж принесла незаслужену репута
цію великого дослідника Сходу. Директор місцевої газети, 
Матіас Вебб, до якого докотилася чутка про мою прогу
лянку, запропонував мені написати статтю про моє 
перебування у Персії.

Здається, останнього разу згадка про Персію з’яви
лася на сторінках «Аннаполіс Газетт енд Геральд» 1856 
року, коли трансатлантичний пароплав, гордість компанії 
Cunard’s, перший колісний пароплав, який був оснащений 
металевим каркасом, зіштовхнувся з айсбергом. Семеро 
моряків з нашого округу загинули. Нещасливий корабель 
називався «Персія».

Моряки не жартують зі знаками долі. Тож я розва
жив, що необхідно зазначити у вступі до моєї статті, що 
«Персія» -  це неправильна назва країни, самі перси нази
вають свій край «Іраном», що є скороченням дуже давньої 
назви «Аіранія Вед’я», яка означала «Земля аріїв».

Потім я написав про Хайяма, єдиного перса, про 
якого більшість моїх читачів чули, цитуючи одного його 
вірша, позначеного глибоким скептицизмом: «Рай, Пек
ло... Чи хтось уже бував у тих краях?» Корисний вступ 
перед тим, як розлого викласти, у кількох насичених 
абзацах, про численні релігії, які віддавна процвітали на
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перській землі -  зороастризм, маніхеїзм, іслам сунітський 
та шиїтський, ісмаїлітський варіант Гасана Саббаха і, 
ближче до наших часів, бабі, шейхі, бахаї, Я також прина
гідно нагадав, що наше слово «paradis», яке означає рай, 
походить від перського слова «парадеза», яке означає 
«сад».

Матіас Вебб похвалив мене за очевидну ерудова
ність, але, коли я, натхненний його похвалою, запропону
вав йому більш регулярну співпрацю, він здався збентеже
ним і несподівано роздратованим:

-  Я б охоче взяв вас на випробувальний термін, але 
за умови, що ви пообіцяєте позбавитись цієї нестерпної 
манії пересипати ваші тексти якимись варварськими 
словами!

Моє обличчя виказало здивування та недовіру, але 
Вебб мав свої підстави так казати:

-  Газета не має коштів щоб постійно оплачувати 
послуги знавця Персії. Але якщо ви погодитесь взяти на 
себе усі зарубіжні новини, і якщо ви відчуваєте себе 
здатним донести події далеких країв до наших співгро
мадян -  для вас у газеті місце є. І якщо ваші статті при 
цьому втратять у глибині, вони виграють у своїй 
розлогості.

Ми обоє знову усміхалися, він запропонував мені 
сигару миру, перед тим як продовжити:

-  Ще вчора закордонний світ не існував для нас, Схід 
закінчувався на Кейп Коді^. І раптом через те, що закін
чується одне століття і починається друге, наше тихе місто 
захоплене тепер галасом цілого світу.

Слід уточнити, що ця бесіда відбувалася у 1899 році, 
незадовго після іспано-американської війни, яку вело наше 
військо не лише на Кубі та Пуерто-Рико, але і на Філіп
пінах. Ніколи раніше Сполучені Штати не випробували
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свою владу так далеко від своїх берегів. Наша перемога над 
старою іспанською імперією нам коштувала лише дві ти
сячі чотириста вбитих, але в Аннаполісі, де розташо
вувалася Морська академія, кожна втрата могла означати 
втрату родича, друга, нареченого, який вже освідчився, або 
тільки збирався це зробити; найбільш консервативні з 
моїх співгромадян вбачали у президентові Мак Кінлі 
небезпечного авантюриста.

Вебб дотримувався зовсім іншої думки, але він 
мусив бути обережним зі страхами своїх читачів. Щоб дати 
мені це добре зрозуміти, цей батько родини, серйозний та 
сивий, підвівся, загарчав, зобразив дуже кумедну гримасу, 
розчепірив пальці, ніби то були кігті чудовиська.

-  Нещадний світ наближається до Аннаполіса, і 
ваше завдання, Бенжамене Лесаж, -  заспокоїти співвітчиз
ників.

Важка відповідальність, яку я виконував не вельми 
блискуче. Джерелами інформації для мене слугували статті 
моїх побратимів з Парижу, Лондона, і, звісно, з Нью- 
Йорку, Вашингтону та Балтимору. З усього того, що я 
написав про англо-бурську війну, про конфлікт 1904-1905 
між російським царем та японським мікадо, або про 
заворушення у Росії, жоден рядок, боюся, не заслуговує на 
те, щоб з’явитися в анналах.

І тільки з приводу Персії можуть ще згадувати мою 
кар’єру журналіста. Я пишаюся тим, що наша газета була 
першим американським виданням, в якому передбачили 
вибух, який мав статися, і новини про який мали займати 
в останні місяці 1906 року перші шпальти усіх газет світу. 
Вперше, і, ймовірно, востаннє статті з «Аннаполіс Газетт 
енд Геральд» цитувалися, і навіть часто передруковувалися 
слово в слово більше ніж у шістдесяти газетах Півдня та 
східного берега.
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І цим моє місто та його газета завдячують мені. А я -  
завдячую Ширін. Насправді саме завдяки їй, а не моєму 
короткому досвіду життя в Персії, я зміг зрозуміти розмах 
тих подій, які мали відбутися.

Я нічого не отримував від моєї принцеси протягом 
семи років. Вона обіцяла мені відповідь щодо рукопису, і 
вона її надіслала. Та відповідь не могла мене задовольнити, 
але вона була чіткою. І я більше не чекав отримати від неї 
ні слова. Що не означає, що я не сподівався. З кожним 
прибуттям пошти, це сподівання пестило мій розум, я 
шукав на конвертах знайомий почерк, марку з арабськими 
літерами, цифру п’ять у формі серця. Я не боявся мого 
щоденного розчарування, я переживав його як вшануван
ня моїх мрій, які невідступно були зі мною.

Маю сказати, що на той час моя родина вже перебра
лася з Аннаполісу до Балтімору, де відтоді зосередилась 
основна діяльність мого батька, і де, разом із двома 
молодшими братами, він збирався заснувати власний 
банк. Щодо мене, я вирішив залишитися у моєму рідному 
домі, з нашою старою, напівглухою куховаркою, у місті, де 
я нараховував декілька близьких друзів. І я не сумніваюся, 
що моя самотність надала моєму очікуванню ще більшої 
жаги.

І одного дня, врешті-решт, Ширін написала мені. 
Про «Самаркандський рукопис» більше ні слова; нічого 
особистого у цьому довгому листі, хіба що перші слова -  
«Любий, далекий друже». А далі -  послідовна оповідь про 
події, які день за днем розгорталися навколо неї. Оповідь 
була детальна, наповнена подробицями, з яких жодна не 
була зайвою, навіть якщо мені -  неуку так здавалося. Я був 
закоханий у її прекрасний розум, і мені лестило, що вона 
обрала мене, з-поміж усіх людей, щоб надіслати плід своєї 
думки.
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Відтоді я жив у залежності від ритму її послань, які 
приходили раз на місяць, хвилююча хроніка, яку я б охоче 
опублікував повністю, якби моя дописувачка не вимагала 
від мене якнайсуворішого збереження таємниці. Хоча при 
тому, вона ласкаво дозволила мені її плагіювати. Що я й 
робив, безпардонно, черпаючи багато інформації з її лис
тів, іноді навіть перекладаючи без лапок та виділень цілі 
абзаци.

Але мій спосіб подачі фактів для моїх читачів все ж 
таки був відмінним від її манери. Наприклад, принцеса б 
ніколи не подумала написати:

«Перська революція розпочалася тоді, коли бель
гійському міністрові спала на думку згубна ідея перебра
тися на муллу».

Однак, це не було так вже й далеко від істини. Хоча, 
Ширін вважала, що причини повстання можна було 
прослідкувати від лікування шаха у Контрексвіллі^ 1900 
року. Бажаючи податися туди разом зі своїм почтом, 
монарх потребував грошей. У його Скарбниці як завжди 
було порожньо і він попросив позику у російського царя, 
який видав йому 22.5 мільйонів рублів.

Не часто траплялося так, щоб подарунок був 
настільки отруйним. Щоб упевнитись в тому, що їхній 
південний сусіда знаходиться на межі банкрутства, 
відповідальні посадовці Санкт-Петербургу зажадали, і 
отримали згоду на одержання права опікуватися персь
кими митницям і отримати виплату прямо з їхніх прибут
ків. І це на шістдесят років! Усвідомлюючи надмірність 
такого привілею і побоюючись, що інші потужні євро
пейські держави можуть занепокоїтися через таке тотальне 
захоплення зовнішньої торгівлі Персії, цар волів не
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віддавати митниць своїм підданим, а вирішив попросити 
короля Леопольда II опікуватися ними, але за рахунок 
Росії. Саме тому до шаха прибули тридцять бельгійських 
посадовців, вплив яких скоро мав набути нечуваного доти 
поширення. Найбільш відомий серед них, такий собі пан 
Haye, зумів піднятися до найвищих сфер влади. Напере
додні революції він був членом Верховної ради королівст
ва, Міністром пошти й телеграфу, Головним скарбником 
Персії, Головою відділу паспортів, Генеральним дирек
тором митниці. До того ж він займався реорганізацією 
податкової системи і саме йому приписують внесення 
нового мита на вантаж для мулів.

Зайве, мабуть, казати, що тоді пан Haye став най
більш ненависною людиною у Персії, він був уособленням 
чужинницького панування. Раз-по-раз лунали вимоги про 
його відкликання, тим більш виправдані, що Haye не мав 
ні репутації чесної людини, ані слави фахівця. Але він 
залишався на місці, підтриманий царем, чи, точніше, 
жахливою камарильєю ретроградів, яка оточувала остан
нього і політичні цілі якої тепер красномовно виражалися 
вголос в урядовій пресі Санкт-Петербургу -  нероздільно 
опікуватися Персією та Перською затокою.

Позиція Науса здавалася непохитною, і вона зали
шалася такою до того часу, коли було скинуто самого його 
покровителя. А це сталося набагато раніше, ніж на те 
чекали найбільші мрійники серед персів. І через дві 
обставини. Спочатку -  війна з Японією, яка, на подив 
усього світу, завершилася поразкою царя та руйнацією 
його флоту. Потім -  гнів росіян, викликаний принижен
ням, яке було їм нанесене з вини некомпетентних керів
ників -  бунт моряків «Потьомкіна», повстання Кронш
тадту, заворушення у Севастополі, заколот у Москві. Я не 
писатиму про ці факти, які ще ніхто не встиг забути,
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обмежусь лише ствердженням, що ці обставини спричи
нили руйнівні наслідки для Персії, зокрема тоді, коли у 
квітні 1906 року Микола II був вимушений скликати 
парламент -  Думу.

Саме у такій атмосфері відбулася абсолютно 
банальна подія -  бал-маскарад у бельгійського високопоса- 
довця, на якому панові Наусу спало на думку перебратися 
на муллу. Регіт, сміх, оплески, навколо міністра почали 
скупчуватися люди, його вітали, з ним фотографувалися. 
Через кілька днів ці світлини сотнями екземплярів 
роздавали на базарі Тегерану.

XXXIV

Ширін надіслала мені копію того фото. Я досі збе
рігаю її, мені і тепер трапляється поглянути на неї 
поглядом ностальгійним і зацікавленим. На світлині видно 
із сорок чоловік і жінок у турецькому, японському чи 
австрійському вбранні, які сидять на килимі, розстеленому 
серед дерев; в центрі, на першому плані -  пан Haye, так 
добре перевдягнутий, що з його білою бородою та чор
ними вусами із сивиною його легко можна було сплутати з 
набожним патріархом. Коментар Ширін на звороті 
світлини; «Непокараний за стільки злочинів, але покара
ний за дрібний грішок».

Можна сказати напевно, що Haye не мав наміру 
насміятися з віруючих. В тому випадку йому можна було 
закинути тільки злочинну несвідомість, брак тактовності 
та краплину несмаку. Його істинною хибою, відтоді, як він 
почав слугувати Троянським конем царя, було те, що він 
не зрозумів, що на якийсь час він мав змусити всіх забути 
про себе.
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Після зібрань розлюченого натовпу навколо цього 
фото, яке дуже швидко розповсюдили, після кількох 
заворушень, базар зачинився. Спочатку вимагали від’їзду 
Науса, потім -  відставки всього уряду. Почали з’являтися 
листівки з вимогою встановлення влади парламенту, як у 
Росії. Протягом багатьох років серед населення діяли таєм
ні спілки, вони посилалися на Джамаледдина, іноді навіть 
на Мірзу Резу, який завдяки обставинам перетворився на 
символ боротьби проти абсолютизму.

Козаки оточили центральні квартали. Чутки, які 
розповсюджувала влада, попереджали про те, що на 
голови протестувальників впадуть безпрецедентні репре
сії, що базар буде відчинено силоміць -  загроза, яка протя
гом тисячоліть жахала крамарів.

Ось чому 19 липня 1906 року делегація купців та 
мінял з базару прийшла до вповноваженого з британських 
справ щоб з’ясувати термінове питання -  якщо люди, яким 
загрожує небезпека арешту прийдуть до посольства, чи 
нададуть їм захист? Відповідь була позитивною. Відвідува
чі пішли з подяками та гідними шанобливими уклонами.

Того ж вечора, мій друг Фазель з’явився у посольстві 
разом із групою товаришів, і його прийняли з готовністю. 
1 хоча йому було ледве тридцять років, він уже був, як 
справжній син свого батька, одним з найбагатших 
торговців базару. Але його велика освіченість ще більше 
підвищувала його статус, і його вплив серед рівних йому 
був величезним. І людині його положення британські дип
ломати змогли запропонувати лише одну з кімнат 
зарезервовану для особливо поважних відвідувачів. Але він 
відмовився і, посилаючись на спеку виявив бажання 
розташуватися у великих садках дипломатичної місії. Він 
сказав, що для цього узяв із собою намет, килим та кілька 
книжок. Підібгавши губи та нервово рухаючи бровами
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хазяї спостерігали за облаштуванням гостей.
Наступного дня так само прийшли тридцять інших 

купців щоб скористатися правом на захист. Через три дні, 
23 липня, їх уже було вісімсот шістдесят. 26 числа їх було 
п’ять тисяч. І дванадцять тисяч 1 серпня.

Химерне видовище -  перське місто розташоване в 
англійському садку. Скрізь намети, згруповані за цеховими 
організаціями. Життя там швидко організувалося, за 
будиночком охорони розмістилася кухня, величезні казани 
носили до різних «кварталів», кожне чергування тривало 
три години.

Жодного безладу, мало шуму -  люди користувалися 
захистом, який перси називають баст, тобто вдавалися до 
виключно пасивного опору під захистом святилища. Та
ких місць було багато в околицях Тегерану: мавзолей Шаха 
Абдоль-Азіма, царські стайні і, найменший з усіх бастів, 
гармата на колесах на площі Топхане -  якщо втікач ви
дереться на неї, то сили закону не мають більше права 
торкатися його. Але досвід Джамаледдина показав, що 
влада не довго мириться з такою формою протесту. Єдина 
недоторканність, яку вона ще визнавала -  це була недотор
канність надана іноземними посольствами.

До англійців кожен втікач прийшов зі своїм калья
ном та своїми мріями. Між одним наметом і другим -  
цілий океан відмінності. Навколо Фазеля -  прогресивна 
еліта; їх не жменька, а сотні, молоді або посивілі, органі
зовані у анжумани, більшою чи меншою мірою таємні 
спілки. У своїх промовах вони постійно згадують Японію, 
Росію і особливо Францію, мовою якої усі вони володіли, і 
уважно читали французькі книжки та газети. Франція Сен- 
Сімона, Робесп’єра, Руссо та Вальдек-Руссо ... Фазель 
охайно вирізав текст закону про відділення церкви від 
Держави, за який проголосували у Парижі рік тому, він
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переклав його і роздав своїм друзям, і вони його із запалом 
обговорювали. Але пошепки, оскільки недалеко від їхньо
го кола радилися мулли.

Духовенство розділилося. Одна частина відкидала 
усе, що прийшло з Європи, -  саму ідею демократії, парла
менту та сучасності. «З якого це дива нам раптом стала 
потрібна конституція, коли ми маємо Коран?» На що 
модерністи відповідали, що Книга дозволила людям демо
кратичне правління, оскільки там було сказано: «Хай ваші 
справи вирішуються через домовленість між вами». І вони 
красномовно додавали, що якби мусульмани мали консти
туцію тоді, як організовували інституції своєї держави, яка 
формувалася по смерті Пророка, вони б не знали кривавих 
воєн за наступництво, які призвели до вигнання імама Алі.

За межами доктринальних суперечок, більшість мулл 
все ж таки приймала ідею конституції, яка могла б поклас
ти край монаршому беззаконню. Вони сотнями прийшли, 
щоб оголосити басту вони тішилися тим, що порівнювали 
свій вчинок з втечею Пророка до Медини, а страждання 
народу зі стражданнями Хусейна, сина імама Алі, чиї муки 
були найбільш близьким мусульманським еквівалентом 
страстей Христових. У саду посольства професійні плака
льники, розе-хвсін, розповідали своїм слухачам про 
страждання Хусейна. Вони плакали, батожили себе, без 
перестану голосили над Хусейном, над самими собою, над 
Персією, яка загубилася у ворожому світі, яка поринала 
століття за століттям у бездонний занепад.

Друзі Фазеля залишалися на відстані від таких збо
рів, Джамаледдин навчив їх стерегтися розе-хванів. Вони 
слухали їх лише із занепокоєною поблажливістю.

Я був уражений холодними міркуваннями Ширін в 
одному з листів: «Персія хвора, писала вона. А коло її ложа 
багато лікарів, сучасних, традиційних, кожен пропонує
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свої ліки, майбутнє: ж за тими, хто доможеться зцілення. 
Якщо ця революція здобуде тріумф, мулли будуть змушені 
перетворитися на демократів, якщо ж вона отримає 
поразку, демократи будуть змушені перетворитися на 
мулл».

Але поки що вони всі знаходилися по один бік бари
кад. В одному саду. 7 серпня у посольстві перебувало 
шістнадцять тисяч учасників басту, вулиці міста спорож
ніли, кожен хоч трішки відомий купець «емігрував». Шах 
міг тільки підкоритися. 15 серпня, менше ніж за місяць 
після початку басту, він оголосив, що буде організовано 
вибори щоб обрати, прямим голосуванням у Тегерані і 
непрямим у провінціях, національну консультативну 
асамблею.

Перший в історії Персії парламент зібрався 7 жовт
ня. Щоб виголосити промови від імені престолу шах 
розсудливо послав свого першорядного супротивника, 
князя Малком-хана, вірменина з Ісфахану, друга Джама- 
леддина, того самого, котрий надав йому притулок, коли 
той востаннє був у Лондоні. Величний старець з британсь
кими манерами, він усе своє життя мріяв про те, щоб 
стояти у парламенті читаючи представникам народу 
промову про верховенство конституції.

Але ті, хто має бажання схилитися над цією сторін
кою історії і уважно дослідити її, хай не шукають згадки 
про Малком-хана у документах того часу. Сьогодні, як і в 
часи Хайяма, Персія не знає імен своїх правителів, а лише 
їхні титули: «Сонце королівства», «Стовп віри», «Тінь сул
тана». Людині, яка мала честь відкрити еру демократії було 
надано найбільш престижний титул -  Нізам-аль-Мульк. 
Персія спантеличує. Така незмінна у своїх суспільних 
заворушеннях, вона залишається самою собою у стількох 
перетвореннях!
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X X X V

Бути присутнім при пробудженні Сходу -  то був 
виключний привілей, то був напружений момент 
сповнений почуттів, ентузіазму та сумнівів. Які осяйні або 
неприродні ідеї міг породити його сонний мозок? Як 
поведеться він уставши з колін? Чи кинеться він, засліп
лений, на тих, хто його потривожив? Я отримував від 
читачів листи з тривожними запитаннями, що вимагали 
від мене пророцтв. Вони ще пам’ятали про повстання 
китайських боксерів у Пекіні 1900 року, про захоплення у 
заручники іноземних дипломатів, про складнощі експе
диційної армії, яка зіткнулася зі старою імператрицею, 
жахливою донькою Небес, вони боялися Азії. Чи буде 
інакшою Персія? Довіряючи демократії, що народжува
лась, я рішуче відповідав -  так. Нарешті було проголошено 
конституцію та Хартію про права громадянина. Кожного 
дня утворювалися клуби, нові газети. За кілька місяців 
виникло дев’яносто щоденних та щотижневих видань. 
Вони називалися «Цивілізація», «Рівність», «Братерство», 
або більш пишномовно «Гучномовці Непокори». їх часто 
цитували у британській пресі або в російських опозицій
них газетах, у ліберальній газеті «Рєчь» та в близькій до 
соціал-демократів -  «Соврємєнний Мір». Сатирична 
газета Тегерану зазнала приголомшливого успіху відразу 
після появи своґо першого числа. Улюбленими мішенями 
для стріл її художників стали продажні придворні, агенти 
царя та, передовсім, святенники.

Ширін тріумфувала: «Ще минулої п’ятниці, писала 
вона, кілька молодих мулл намагалися зібрати на базарі 
натовп, вони називали конституцію єретичним нововве
денням і хотіли підбурити натовп іти на Бахаристан, де 
засідає парламент. Але марно. Даремно вони надсаджу-
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валися -  городяни залишилися байдужими. Час від часу 
хтось зупинявся, слухав трохи ці урочисті набридливі 
проповіді, а потім ішов знизуючи плечима. Нарешті прий
шли троє з найшановніших у місті улемів і без натяків та 
пишномовства попросили проповідників найкоротшими 
шляхами розійтися по домівках, не піднімаючи очей від 
землі вище ніж до колін. Я ледве зважуюся в те повірити, 
але у Персії зник фанатизм».

Цю останню фразу я використав як заголовок для 
моєї найбільш вдалої статті. Я так глибоко перейнявся 
ентузіазмом принцеси, що мій текст став справжнім актом 
віри. Директор газети радив мені бути більш виваженим, 
але мої читачі схвалювали мій запал, якщо судити зі 
збільшення кількості листів, які я отримував.

Під одним з них підписався такий собі Говард К. Бас
кервіль, студент Прінстону, штат Нью-Джерсі. Він щойно 
отримав свій диплом бакалавра мистецтв і бажав поїхати 
до Персії щоб на місці спостерігати за подіями, про які я 
писав. Одна з його фраз мене вразила: «Я глибоко переко
наний, що якщо на початку цього століття Схід не 
прокинеться, то скоро Захід не зможе заснути». У моїй 
відповіді я заохочував його здійснити цю подорож, 
обіцяючи надати йому, якщо його рішення буде остаточ
ним, імена кількох друзів, які могли б прийняти його.

Через кілька тижнів, Баскервіль приїхав до самого 
Аннаполісу, щоб особисто повідомити мене про те, що він 
отримав посаду у Memorial Boy’s School у Тебрізі, якою 
керувала Американська пресвітеріанська місія; юнак 
збирався викладати молодим персам англійську та 
природничі науки. їхати він мав негайно і йому потрібні 
були рекомендації та поради. Я поквапився привітати 
його, обіцяючи, без довгих міркувань, побачитися з ним, у 
разі, якщо я приїду до Персії.
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Але я не думав, що поїду туди так скоро. Мені не 
бракувало бажання, але я ще не міг зважитися і здійснити 
цю подорож, через неправдиві обвинувачення, які тяжіли 
наді мною. Хіба я не вважався співучасником у вбивстві 
монарха? Попри швидкі зміни, які несподівано відбулися у 
Тегерані, я боявся, що мене заарештують на кордоні на 
підставі кількох запилюжених наказів і я не матиму змоги 
попередити моїх друзів або моє посольство.

Від’їзд Баскервіля мене все ж таки спонукав ужити 
деяких заходів, щоб виправити моє положення. Я пообі
цяв ніколи не писати Ширін. Не бажаючи ризикувати тим, 
що вона припинить писати мені, я звернувся до Фазеля, 
чия впливовість, як мені було відомо, посилювалася з 
кожним днем. У Національній асамблеї, де приймалися 
найважливіші рішення він був депутатом, до думки якого 
дослухалися найбільше.

Його відповідь я отримав через три місяці, вона була 
дружня і тепла, а головне, до неї додавався офіційний до
кумент, який мав печатку міністерства юстиції і підтверд
жував, що я був очищений від будь-яких підозр у співучас
ті у вбивстві старого шаха; відповідно я мав дозвіл вільно 
пересуватися у всіх провінціях Персії.

Більше нічого не чекаючи я вирушив пароплавом до 
Марселя, звідти до Салоників, Константинополя, потім до 
Трапезунду, перед тим, як обминути на спині мула гору 
Арарат і дістатися Тебрізу.

Я прибув туди одного спекотного червневого дня. 
Поки я влаштовувався у караван-сараї вірменського квар
талу, сонце вже торкалося покрівель міста. Я все ж таки 
хотів побачити Баскервіля якнайшвидше і з таким бажан
ням подався до пресвітеріанської місії, яка містилася серед
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абрикосового гаю у низькій довгій будівлі, нещодавно 
пофарбованій яскраво-білим кольором. Два скромних 
хрести на воротах, а на даху та над вхідними дверима 
зоряний прапор США.

Садівник-перс вийшов мені на зустріч, щоб 
провести мене до кабінету пастора, бородатого та рудого 
велетня з манерами моряка та з міцним і гостинним 
потиском руки. Навіть не попросивши мене сідати, він 
одразу запропонував мені постіль на весь час мого 
перебування.

-  Ми маємо кімнату, яка постійно готова для наших 
співвітчизників, які роблять нам честь своїм візитом. Це 
приємна несподіванка. І це не якесь спеціальне поводжен
ня, я лише виконую звичай, встановлений від закладення 
цього дому.

Я висловив мій щирий жаль:
-  Я вже залишив мою валізу у караван-сараї і 

збираюся продовжити мій шлях до Тегерану післязавтра.
-  Тебріз заслуговує на більше, ніж один поквап

ливий день. Як ви можете доїхати аж сюди і не погодитись 
витратити день або два у лабіринтах найбільшого на Сході 
базару, не піти споглядати руїни Блакитної мечеті, яка 
згадується у «Тисяча і одній ночі»? Мандрівники наших 
днів надто поспішають прибути, за всяку ціну дістатися 
пункту призначення, але важливим є не лише кінець 
дороги. На кожному етапі мандрівки кудись прибуваєш, і 
при кожному кроці можеш відкривати приховане лице 
нашої планети, досить тільки придивлятися, бажати, 
вірити, любити.

Здавалося, він був щиро засмучений тим, що бачив 
перед собою такого поганого мандрівника. Я відчув, що 
мушу виправдатися.

-  Насправді я маю термінову роботу у Тегерані, я
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заїхав до Тебрізу лише для того, щоб зустрітися з другом, 
який викладає у вас, Говардом Баскервілем.

За єдиної згадки цього імені атмосфера стала важ
кою. Ніякої радості, жодного пожвавлення, жодного 
батьківського докору. Тільки заклопотаний вираз обличчя, 
який я не зміг одразу зрозуміти. Тяжке мовчання. Потім 
запитання:

-  Ви друг Говарда?
-  В деякому сенсі. Я відповідальний за його прибуття 

до Персії.
-  Важка відповідальність!
Даремно я шукав посмішки на його губах. Раптом 

він здався мені пригніченим та постарілим, його плечі 
опустилися, його погляд став страдницьким.

-  Я керую місією вже п’ятнадцять років, ця школа 
найкраща у місті і я наважуюся вірити, що наша справа є 
корисною та християнською. Ті, хто беруть участь у нашій 
діяльності приймають близько до серця розвиток цього 
краю, при чому, повірте, ніщо не примушує їх приїздити в 
таку далечінь щоб стикнутися з середовищем, яке часто є 
ворожим.

У мене не було жодних підстав у тому сумніватися, 
але та пристрасність, яку чоловік вкладав у те, щоб 
захиститися, мене дратувала. Я знаходився у його кабінеті 
лише кілька хвилин, я ні в чому не звинувачував його, 
нічого у нього >не запитував. Тож я обмежився тим, що 
ввічливо кивнув головою. Він продовжив:

-  Коли місіонер виявляє байдужість до нещасть, які 
гнітять персів, коли вчитель більше не відчуває радості від 
успіхів своїх учнів, я наполегливо раджу йому повертатися 
до Штатів. Трапляється, що ентузіазм вичерпується, особ
ливо у наймолодших. Це нормальний вияв людської 
природи.
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Закінчивши таку преамбулу, преподобний замовк, 
своїми великими пальцями він нервово стискав чубук 
люльки. Здавалося, йому було важко підбирати слова. Я 
подумав, що мушу полегшити йому завдання. Я заговорив 
байдужим тоном:

-  Ви хочете сказати, що Говард зневірився через 
кілька місяців, які оце минули, що його захоплення Схо
дом виявилося скороминущим?

Він підхопився.
-  О Боже, ні, тільки не Баскервіль! Я лише хотів 

пояснити вам, що іноді відбувається з нашими новачками. 
З вашим другом все сталося навпаки, і через це я турбуюся 
набагато більше. В якомусь сенсі він є найкращим викла
дачем з усіх, кого ми будь-коли запрошували до роботи, 
його учні мають дивовижні успіхи, їхні батьки захоплю
ються ним, місія ще ніколи не отримувала стільки дарун
ків: ягнят, півнів, халви, і це все -  щоб вшанувати Баскер- 
віля. Його драма, це те, що він відмовляється поводитись 
як чужинець. Якби він лише розважався тим, що вби
рається як тутешні люди, харчується пловом та вітається зі 
мною місцевою говіркою, я б тільки усміхався від того. Але 
Баскервіль не така людина, що обмежиться зовнішністю, 
він нестримно кинувся у політичну боротьбу, у класі він 
прославляє конституцію, заохочує учнів критикувати 
росіян, англійців, шаха та мулл-ретроградів. Я навіть 
підозрюю, що він є, як тут кажуть, «сином Адама», тобто 
членом таємних спілок.

Він зітхнув.
-  Вчора вранці перед нашими воротами відбулася 

демонстрація, яку провели двоє найбільш відомих церков
них діячів, вони вимагали від’їзду Баскервіля або, в разі не 
виконання, повного закриття нашої місії. Через три 
години відбулася інша демонстрація, в тому ж місці, під
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час якої бурхливо вітали Говарда та вимагали, щоб він 
зостався. Ви ж чудово розумієте, що, якщо цей конфлікт 
триватиме, ми не зможемо довго залишатися у цьому 
місті.

-  Підозрюю, що ви вже говорили про це з Говардом.
-  Сотню разів, і по-різному. Він незмінно відповідає, 

що пробудження Сходу є більш важливим ніж доля місії, 
що якщо конституційна революція провалиться, ми одна
ково будемо змушені виїхати. Звісно, я будь-коли можу 
розірвати його контракт, але такий вчинок викличе лише 
нерозуміння та ворожість з боку тогочіаселення, яке нас 
завжди підтримувало. Єдиним рішенням може бути те, що 
Баскервіль вгамує свій запал. Може ви могли б його 
переконати?

Не взявши на себе такого зобов’язання, я запитав, чи 
можу зустрітися з Говардом. Світло тріумфу раптом осяя
ло руду бороду преподобного. Він підхопився стрибком.

-  Ідіть за мною, -  сказав він, -  я покажу вам Бас- 
кервіля, гадаю, мені відомо, де він. Подивіться на нього 
тихенько, ви зрозумієте мої міркування, ви поділятимете 
мою розгубленість.



Книга четверта 

Поет і море

Милите пішаки. Нами грається Небо.
І це правда, прикрас поетичних не треба. 
Світ -  шахівниця, де нас переміщують.

Але ось в небуття нас жбурляють, як треба.

Омар Хайям





X X X V I

В охряних сутінках оточеного кам’яним муром саду 
стогне натовп. Як упізнати Баскервіля, адже усі обличчя 
однаково засмаглі? Я спираюся на дерево і вирішую 
чекати. Я спостерігаю. На порозі освітленої хатини розмі
щується імпровізований театр. Розе-хван, оповідач і пла
кальник викликає сльози вірних, їхні стогони, їхню кров.

Якийсь чоловік виходить із затінку. Це волонтер 
болю. Він босий, з оголеним торсом, його руки оповиті 
двома ланцюгами; він підкидає їх у повітря і опускає їх на 
свої плечі та спину; кайдани гладенькі, на шкірі з’являють
ся сліди від ударів, синці, але вона витримує, потрібно 
тридцять, п’ятдесят ударів щоб з’явилася перша кров, 
чорні бризки, які розлітаються струменями. Вражаючий 
театр страждання, тисячолітня гра страстей.

Батожіння стає сильнішим, супроводжується гуч
ним диханням, якому натовп відповідає луною, удари пов
торюються, оповідач підвищує голос щоб покрити їхні 
звуки. Тоді з’являється ще один актор, своєю шаблею він 
погрожує публіці, а гримасами викликає прокльони. Потім 
лунають молитви. Він недовго залишається на сцені сам, 
скоро з’являється його жертва. Натовп стогне. Я не можу 
стримати вигук, тому, що чоловік повзе по землі, з 
відрубаною головою.

Вжахнувшись, я обертаюся до преподобного. Він
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заспокоює мене холодною посмішкою і шепоче:
-  Це старий трюк, коли беруть дитину, або чоловіка 

дуже маленького зросту, на його голові закріплюють від
рубану голову барана, перевернуту так, щоб закривавлена 
шия була повернута до гори, і все це вкривають білим 
простирадлом, у якому пророблено отвір. Як бачите, ефект 
вражає.

Він попахкує своєю люлькою. Безголовий скаче і 
кружляє на сцені довгими хвилинами. Перед тим, як 
поступитися місцем дивному персонажу, що плаче.

Баскервіль!
Знову я поглядом запитую у преподобного; він 

обмежується загадковим порухом брів.
Найбільш незвичайне це те, що Говард вбраний у 

свій американський одяг, на ньому навіть його циліндр, 
який, попри пануючу трагічну атмосферу, є абсолютно 
комічним.

Проте натовп завиває, плаче і, наскільки я можу 
бачити, на жодному обличчі немає і натяку на веселощі. 
Крім лиця пастора, який нарешті удостоїв мене увагою і 
просвітив:

-  У цих жалобних церемоніях завжди присутній 
персонаж-європеєць і, що цікаво, він на стороні «хоро
ших». Традиція вимагає, щоб європейський посол, присут
ній при дворі Омейядів^, був зворушений смертю Хусейна, 
найвищого мученика шиїтів, і щоб він так голосно 
виявляв свій суворий осуд злочину, що його також було 
убито. Звісно, не завжди вони мають під рукою європейця, 
щоб вивести його на сцену, тоді вони беруть турка або 
перса зі світлим кольором шкіри. Але відколи Баскервіль у 
Тебрізі, до нього постійно звертаються для виконання цієї 
ролі. Він її виконує дивовижно. І плаче він по справж
ньому!
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Цієї миті чоловік із шаблею повертається, галасуючи 
кружляє навколо Баскервіля. Той завмирає, щигликом 
збиває свого капелюха, відкриваючи своє світле волосся, 
охайно розділене зліва проділом, потім повільно, як авто
мат, він падає навколішки, простягається на землі, про
мінь освітлює його дитинне безволосе обличчя і його 
вилиці, намочені слізьми, чиясь рука кидає на його чорний 
костюм пучку пелюсток.

Я вже не чую натовпу, мої очі прикуті до друга і я з 
тривогою чекаю, коли він підведеться. Церемонія здається 
мені нескінченною. Я квапливо забираю його.

За годину ми вже були у місії і споживали суп із 
гранатами. Пастор залишив нас самих. Ми не могли подо
лати скутої мовчанки. Очі Баскервіля ще були червоними.

-  Я повільно відновлюю мою західну душу, виба
чився він із кривою посмішкою.

-  То можеш не квапитися, століття тільки почи
нається.

Він покашляв, підніс гарячу піалу до губ, і знову 
занурився у мовчазне споглядання.

Потім з болем сказав:
-  Коли я прибув до цієї країни, то не міг зрозуміти, 

чому великі бородаті чоловіки ридають та журяться через 
вбивство, здійснене тисячу двісті років тому. А тепер 
зрозумів. Якщо перси живуть у минулому, то це тому, що 
минуле є їхньою батьківщиною, тому, що теперішнє стало 
для них чужиною, де їм нічого не належить. Все що для нас 
є символом сучасного життя, звільнення та розвитку 
людини, для них є символом іноземного панування: 
Дороги -  це Росія, залізниці, телеграф, банки -  це Англія, 
пошта -  це Австро-Угорщина...
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-  ...А викладання природничих наук -  це пан 
Баскервіль, з американської пресвітеріанської місії.

-  Саме так. А який вибір мають мешканці Тебрізу? 
Залишити своїх синів у традиційній школі, де вони 
протягом десяти років як віслюки будуть завивати одні й ті 
самі безформні фрази, які їхні предки повторювали ще у 
XII столітті, чи послати їх до мого класу, де вони отри
мають таку саму освіту, як і маленькі американці, але під 
тінню хреста та американського прапора. Мої учні стануть 
найкращими, найвправнішими, найкориснішими для 
своєї країни, але як завадити іншим сприймати їх як віро
відступників? Від найпершого тижня мого тут перебуван
ня, я ставив собі це питання, а під час церемонії, подібної 
до тієї на якій ти щойно був присутній, я знайшов 
відповідь.

Я змішався з натовпом, навколо мене піднімалися 
жалібні зітхання. Коли я дивився на ці заплакані, спусто
шені обличчя, на ці розгублені, суворі, благаючі очі, все 
нещастя Персії явилося мені, я побачив пошматовані душі 
у полоні нескінченної жалоби. І, навіть не зрозумівши 
цього остаточно, я заплакав. Це помітили присутні, вони 
були розчулені, мене виштовхнули на сцену і змусили 
зіграти роль європейського посла. Наступного дня батьки 
моїх учнів прийшли до мене; вони були щасливі, адже 
відтепер у них б(ула можливість відповідати тим, хто кар
тав їх за те, що вони посилали своїх дітей до пресвітеріан
ської місії: «Я довірив свого сина вчителю, який плакав за 
імамом Хусейном». Деякі релігійні лідери були роздрато
вані, їхня ворожість щодо мене пояснюється моїм успіхом, 
вони воліють, щоб чужинці були схожими на чужинців.

Тепер я краще розумів його поведінку, але мій 
скептицизм залишався незмінним:

-  Отже, для тебе вирішення проблем Персії полягає
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в тому, що слід приєднатися до натовпу плакальників!
-  Я цього не казав. Сльози -  це не рецепт і вони не 

потребують вміння. Це лише жест, оголений, наївний, жа
люгідний. Ніхто не повинен примушувати себе проливати 
сльози. Єдине, що має значення -  це повага до трагедії 
інших. Коли вони побачили як я плачу, коли зрозуміли, що 
в мені не було більше незалежної байдужості чужинця, до 
мене підійшли, щоб з довірою сказати, що не варто 
плакати, адже Персії не потрібні додаткові плакальники і 
найкраще, що я можу зробити -  це надавати синам Тебрізу 
відповідну освіту.

-  Мудрі слова. Я збирався сказати тобі те саме.
-  Тільки якби я не заплакав, до мене б навіть не 

прийшли поговорити. Якби не побачили, що я плачу, мені 
б не дозволили говорити учням, що шах продажний і що 
релігійні лідери Тебрізу не кращі!

-  Тож ти дійсно говорив це у класі!
-  Так, я говорив це, я, молодий безбородий амери

канець, нікчемний викладач пресвітеріанської місії, я 
картав корони і тюрбани, і мої учні погоджувалися зі 
мною, і їхні батьки також. І лише преподобний був обу
рений.

Побачивши, що я був спантеличений, він повів далі:
-  Я також говорив хлопцям про Хайяма, я сказав їм, 

що мільйони американців та європейців зробили його 
Рубаят своєю настільною книгою, я задав їм вивчити на 
пам’ять вірші Фітцджеральда. Наступного дня до мене 
підійшов один дідусь, він був зовсім розчулений тим, що 
розповів йому онук; він сказав мені: «Ми також дуже пова
жаємо американських поетів!» Звісно, він би був неспро
можний назвати хоча б одного з них, але яка різниця, для 
нього це був спосіб виразити свою гордість та вдячність. 
Нажаль не всі батьки відреагували саме так, один із них
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прийшов жалітися. У присутності пастора він крикнув ме
ні: «Хайям був п’яницею та нечестивцем!» Я ж відповів: 
«Говорячи це, ви не ображаєте Хайяма, а прославляєте 
пияцтво та блюзнірство!» Преподобний тоді мало не 
задихнувся.

Говард засміявся як дитина. Такий затятий, він обез
зброював.

-  Отже, ти весело визнаєш себе винним у всьому, у 
чому тебе звинувачують! Може ти ще станеш «сином 
Адама»?

-  Преподобний сказав тобі і про це? Я маю вра
ження, що ви таки багато говорили про мене.

-  У нас немає інших спільних знайомих.
-  Я не маю чого приховувати. Моя совість чиста, як 

у немовляти. Десь два місяці тому до мене прийшов один 
чоловік. Вусатий велет, але сором’язливий, він запитав 
мене, чи міг би я прочитати лекцію у штаб-квартирі 
анжуману, клубу, членом якого він є. На яку тему? Ти б 
ніколи не вгадав. Про теорію Дарвіна! В атмосфері полі
тичного кипіння, яка панує у країні, я натрапив на зворуш
ливу і смішну річ. Я погодився, зібрав усе, що зміг про 
цього вченого, виклав*тези його ганьбителів, переконаний, 
що моя подача була нудною, але зала була заповненою і 
мене слухали з релігійним благоговінням. Відтоді я відвіду
вав і інші зібрання, які відбувалися з приводу найріз
номанітніших т^м. У цих людей є величезна жага знань. Це 
також найбільш рішучі поборники конституції. Мені 
трапляється заходити до їхнього штабу, щоб отримати 
останні новини з Тегерану. Ти мав би їх знати, вони 
мріють про такий само світ, як ти і я.
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xxxvn
Увечері на базарі Тебрізу нечисленні крамнички 

залишаються відкритими, але вулиці пожвавлені, чоловіки 
збираються, щоб погомоніти на перехрестях, вони сідають 
колом на плетених стільцях зі своїми кальянами, дим з 
яких помалу заміщує тисячі запахів дня. Я йшов слідом за 
Говардом. Він повертав з однієї вулички на іншу без натяку 
на сумніви; час від часу він спинявся щоб привітати батька 
якогось зі своїх учнів, а хлопчаки припиняли свої ігри і 
розступалися скрізь де він проходив.

Нарешті ми підійшли до воріт вкритих іржею. Мій 
супутник штовхнув їх, ми перейшли через невеликий са
док зарослий чагарником до земляного будиночку, двері 
якого, після семи коротких ударів, зі скрипом прочинили
ся і ми побачили простору кімнату, освітлену рядом ламп 
підвішених до стелі, які весь час гойдалися від протягу. 
Присутні особи, напевно, до того вже звикли; що ж до 
мене, то я мав відчуття ніби я піднявся на борт нестійкого 
човника. Мені вже навіть не вдавалося затримати бодай на 
мить мій погляд на чиємусь обличчі, я відчував потребу 
якнайшвидше лягти та на якусь хвилю закрити очі. Але 
зустріч продовжувалася. На зборах «синів Адама» Бас
кервіль не був незнайомцем, його вітали з хвилюванням, і, 
оскільки я був із ним, то отримав право на братні обійми, 
які поновилися, коли Говард сповістив, що я був причи
ною його приїзду до Персії.

Коли я вважав, що саме прийшов час сісти і нарешті 
спертися на стіну, у глибині кімнати підвівся якийсь висо
кий чоловік. Довга біла накидка на його плечах вирізняла 
його з-поміж інших, так, щоб ніхто не міг помилитися, що 
бачить перед собою важливу особу на цьому зібранні. Він 
зробив крок у моєму напрямку:
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-  Бенжамене!
Я знову встав, зробив два кроки, протер очі. Фазель! 

Ми впали в обійми одне одному з вигуками здивування.
Щоб пояснити це виявлення почуттів, яке так мало 

відповідало його темпераменту, він поспішив звернутися 
до своїх товаришів:

-  Пан Лесаж був другом Сеїда Джамаледдина!
За одну мить я перестав бути важливим відвідува

чем, і перетворився на історичну пам’ятку, або священну 
реліквію; до мене тепер наближалися з таким обожнюван
ням, що я почувався скуто. v

Я відрекомендував Говарда Фазелю -  вони знали 
одне одного лише по славі; останній вже рік не приїздив до 
Тебрізу, свого рідного міста. До того ж, його присутність 
того вечора у цих облуплених стінах, під тремтливим світ
лом, мала в собі щось дивне та тривожне. Хіба не був він 
одним із керівників групи демократів у парламенті, одним 
з основних діячів конституційної революції? Може він був 
вимушений полишити столицю? Я поставив йому такі 
запитання. Він здався пригніченим. Але я все ж таки 
говорив французькою і тихо. Він потай позирнув на своїх 
сусідів. Потім, замість відповіді сказав мені:

-  Де ти зупинився?
-  У караван-сараї вірменського кварталу.
-  Цієї ночі я прийду поговорити з тобою.

Близько півночі ми зібралися вшістьох у моїй кімна
ті. Баскервіль, я, Фазель і троє його супутників, яких він 
представив мені лише квапливо промовивши їхні імена -  
до цього зобов’язувала таємність.

-  Ти запитав мене на засіданні схнжуману чому я тут, 
а не в Тегерані. Гаразд, я відповім. Тому, що столиця вже
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втрачена для конституції. Я не міг оголосити цього так 
прямо тридцяти особам, я б тільки посіяв паніку. Але це 
правда.

Ми всі були надто вражені, щоб реагувати. Він пояс
нив:

-  Два тижні тому, один журналіст із Санкт-Петер
бургу прийшов до мене, кореспондент газети «Рєчь». Його 
звати Панов, але підписується він псевдонімом Тане.

Я чув про нього, його статті наводила іноді 
лондонська преса.

-  Він соціал-демократ, продовжував Фазель, ворог 
царизму, але прибувши до Тегерану кілька місяців тому, 
йому вдалося приховати свої переконання, він зумів втер
тися в довіру до працівників російського посольства. Я не 
знаю завдяки якому випадку, завдяки яким хитрощам, він 
зміг ознайомитися з компрометуючими документами -  то 
був проект державного перевороту, який мають здійснити 
козаки щоб відновити абсолютну монархію. Все було 
написано чорним по білому. На базари вони збиралися 
напустити усякий набрід, щоб послабити довіру купців до 
нового режиму, кілька релігійних лідерів мали звернутися 
до шаха з проханням скасувати конституцію, яка, мовляв, 
суперечить ісламу. Звісно, Панов ризикував, коли приніс 
мені ці документи. Я одразу ж віддячив йому і скликав 
надзвичайні збори парламенту. Детально виклавши усі 
факти я висунув вимогу усунути монарха від влади, 
замінити його одним із його молодих синів, розпустити 
загін козаків, арештувати звинувачених релігійних лідерів. 
Багато доповідачів виступало на трибуні щоб висловити 
обурення та підтримати мої пропозиції.

Раптом прийшов секретар і повідомив нас про те, 
що повноважні міністри Росії та Англії знаходяться у 
приміщенні, і що вони мають передати нам термінову
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ноту. Засідання було перерване, голова Меджлісу та 
прем’єр-міністр вийшли; повернувшись, вони мали 
обличчя мерців. Дипломати попередили їх про те, що у 
разі усунення шаха, дві могутні держави, нажаль, будуть 
вимушені ввести свої війська. Вони не лише збиралися 
задушити нас, але й позбавляли нас можливості борони
тися!

-  Звідки така запеклість? Запитав приголомшений 
Баскервіль.

-  Цар не бажає існування демократичної країни біля 
своїх кордонів, слово «парламент» змушує його тремтіти 
від люті.

-  Але все ж таки це не стосується британців!
-  Ні. Тільки, якщо персам вдасться керувати своєю 

країною самостійно, це може змусити замислитися індій
ців! І Англії тоді нічого не залишиться, як тільки спакувати 
свої валізи. А до того ж тут є нафта. У 1901 році один 
британський підданий, містер Нокс д’Арсі отримав за 
двадцять тисяч фунтів стерлінгів право видобувати нафту 
у всій перській імперії. До цього часу продуктивність була 
незначною, але кілька тижнів тому було відкрито величез
ні родовища на землях племені бахтіарів, ви, напевно чули 
про те, це може становити важливе джерело доходів для 
країни. Тож я вимагав у парламенті перегляду договору з 
Лондоном, щоб ми могли отримати більш справедливі 
умови; більшість депутатів підтримала мене. Відтоді 
англійський міністр більше не запрошував мене до себе.

-  Але все ж таки саме у саду його посольства відбувся 
баст, запитав я задумливо.

-Тоді англійці вважали, що російський вплив надто 
великий, що він залишав їм від перського пирога лише 
незначний шматочок; тож вони підтримували нас, коли ми 
протестували, вони відкрили для нас свої сади; кажуть
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навіть, що саме вони надрукували фотографію, що ком
прометувала пана Науса. Коли наш рух переміг, Лондон 
зміг отримати від царя угоду про розподіл: північ Персії 
мав залишатись зоною російського впливу, південь же 
повинен був перейти у користування Англії. Відколи 
британці отримали те, чого бажали, наша демократія рап
том перестала їх цікавити; і, як цар, вони тепер вбачають у 
ній лише незручності та воліють побачити, як вона зникне.

-  За якого права! -  вибухнув Баскервіль.
Фазель посміхнувся до нього батьківською посміш

кою, перед тим, як продовжити свою оповідь:
-  Після відвідин двох дипломатів депутати були у 

розпачі. Нездатні протистояти стільком ворогам одразу, 
вони не знайшли нічого кращого, аніж взятися за бідолаш
ного Панова. Багато ораторів звинуватили його в тому, що 
він був фальсифікатором та анархістом, чиєю єдиною 
метою було спровокувати війну між Персією та Росією. 
Журналіст тоді прийшов зі мною до парламенту, я зали
шив його у кабінеті біля дверей, які ведуть до великої зали, 
щоб він міг, у разі необхідності, дати свої свідчення. Тепер 
депутати вимагали, щоб його заарештували та відпровади
ли до посольства царя. Одна пропозиція звучала приблиз
но так: «Цей чоловік, який сприяв нам, діючи проти свого 
власного уряду, мав би бути відданим катам!» Я, зазвичай 
такий спокійний, не міг контролювати себе, я встав на 
стільця і закричав як безумний: «Я присягаюся землею, яка 
вкриває мого батька, якщо цю людину заарештують я 
скличу «синів Адама» і потоплю цей парламент у крові. 
Жоден з тих, хто проголосує за цю пропозицію живим 
звідси не вийде!» Вони могли б позбавити мене недотор
канності та заарештувати, але не наважилися. Вони 
перервали засідання до наступного дня. Тієї ж ночі я 
залишив столицю і вирушив до мого рідного міста, куди й
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прибув сьогодні. Панов виїхав зі мною, він переховується 
в одному місці у Тебрізі, чекаючи можливості виїхати за 
кордон.

Наша бесіда затяглася. Скоро нас застав світанок, 
пролунали перші заклики до молитви, світло зробилося 
яскравішим. Ми говорили, ми передбачали тисячу пох
мурих варіантів майбутнього, потім ми говорили знову, 
надто виснажені, щоб спинитися. Баскервіль потягнувся, 
раптово перервався, подивися на годинника і підвівся не
наче сновида, старанно чухаючи потилицю:

-  Вже шоста, Боже мій, безсонна ніч! З яким облич
чям я покажуся учням? І що скаже преподобний, коли 
побачить, що я повертаюся о такій порі?

-  Ти завжди можеш сказати, що був із жінкою!
Але Говард вже не мав настрою усміхатися.

Я не бажаю говорити про збіг обставин, адже випа
док не грає важливої ролі у цих подіях, але не можу не 
зазначити, що у ту саму мить, коли Фазель завершував 
розповідати нам, спираючись на документи, які спритно 
викрав Панов, про заколот проти молодої перської демо
кратії, державний переворот розпочався.

Дійсно, як я потім дізнався, саме близько четвертої 
години ранку тієї середи, 23 червня 1908 року, особовий 
склад у тисячу козаків під командуванням полковника 
Ляхова вирушив до Бахаристану, де, в серці Тегерану, 
засідав парламент. Споруду було оточено, всі виходи опи
нилися під контролем. Члени місцевого анжуману, помі
тивши переміщення військ, побігли до сусіднього 
коледжу, де нещодавно провели телефон, щоб покликати 
кількох депутатів та деяких демократів серед церковних 
лідерів, таких як аятола^ Бехбахані та аятола Табатабаї.

284



Вдосвіта вони прийшли до парламенту, щоб засвідчити 
свою відданість конституції. Цікаво, що козаки пропус
тили їх. їм було наказано нікого не випускати, але впускати 
до середини ніхто не забороняв.

Натовп протестувальників невпинно зростав. На 
початку дня їх було вже багато сотень, серед них були чи
мало «синів Адама». Вони були з карабінами, але припасів 
мали небагато, лише по шістдесят патронів кожен, а це не 
дозволило б витримати облогу. І до того ж вони вагалися 
застосовувати зброю. Вони зайняли найвигідніші позиції 
на дахах та коло вікон, але не знали, чи слід їм було 
стріляти першими і тим дати сигнал для початку немину
чого кровопролиття, чи вони мали пасивно чекати, щоб 
підготовка до перевороту завершилася.

Адже саме це затримувало напад козаків. Ляхов, 
оточений російськими та перськими офіцерами, був 
зайнятий тим, що розміщував війська, гармати, яких того 
дня нараховувалося шість, найбільш небезпечною була та, 
яку встановили на площі Топхане. Багато разів полковник 
верхи проїжджав по лінії прицілу захисників, але присутні 
заважали «Синам Адама» стріляти, боячись, щоб цар не 
використав такий інцидент, як привід для завоювання 
Персії.

Лише ближче до полудня було віддано наказ атаку
вати. Хоча битва була нерівною, вона тривала шість чи сім 
годин. Серією відважних нападів учасникам руху опору 
вдалося вивести з ладу три гармати.

Але це був лише героїзм розпачу. Коли сідало сонце, 
білий прапор поразки було піднято над першим в історії 
Персії парламентом. Але через деякий час після того, як 
пролунав останній постріл, Ляхов наказав своїм артиле
ристам знову розпочати стрілянину. Вказівки царя були 
чіткими -  не достатньо було розігнати парламент, необ
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хідно було зруйнувати будівлю, в якій він знаходився, щоб 
жителі Тегерану побачили її в руїнах і щоб для всіх це 
залишилося уроком назавжди.

ХХХУШ

Ще не завершилися бої у столиці, коли у Тебрізі 
розпочалася перша стрілянина. Я зайшов по Говарда, коли 
у нього закінчувалися уроки. Ми домовилися з Фазелем 
про зустріч у приміщенні анжуману, щоб разом піти 
пообідати у одного з його близьких знайомих. Ми ще не 
зайшли до лабіринту базару, коли пролунали постріли, 
вочевидь стріляли близько.

З цікавістю, яка межувала з легковажністю, ми по
прямували до місця, звідки чулися ті звуки. І ми побачили 
за сотню метрів натовп, який з лементом просувався 
вперед: пилюка, дим, ліс дрючків, рушниць та палаючих 
смолоскипів; крики, яких я не розумів, тому що вони були 
мовою а зе р і у тюркською говіркою населення Тебрізу. 
Баскервіль намагався перекладати: «Смерть конституції! 
Смерть парламенту! Смерть невірним! Хай живе шах!» 
Десятки городян розбігалися в різні боки. Якийсь дідок тяг 
на мотузці ошелешену козу. Якась жінка перечепилася і 
впала, її син, якому ледь було шість років допоміг їй 
підвестися і підтримував її поки вона, кульгаючи, 
продовжувала тікати.

Ми самі прискорили крок до місця, де ми мали 
зустрітися. На дорозі група молодиків зводила барикаду: 
два стовбури дерев на яких в абсолютному безладі було 
нагромаджено столи, цеглини, стільці, скрині, діжки. Нас 
упізнали, пропустили, радячи поквапитися, тому, що
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«вони йдуть сюдою», «вони хочуть підпалити квартал», 
«вони заприсяглися вбити усіх синів Адама».

У штабі анжуману, сорок чи п’ятдесят осіб оточили 
Фазеля, єдиного у кого не було рушниці. Він мав тільки 
пістолета, австрійського «Манліхера», у якого, здавалося, 
було тільки одне застосування -  вказувати кожному пози
цію, яку слід зайняти. Фазель був спокійний, менш стриво
жений ніж учора, спокійний, як людина дії коли закінчу
ється нестерпне чекання.

-  Ось, різко сказав він нам із невловимо тріумфую
чою інтонацією. Все, про що попереджав Панов, було 
правдою. Полковник Ляхов здійснив свій переворот, він 
оголосив себе військовим правителем Тегерану і встановив 
там комендантську годину. Від цього ранку відкрито 
полювання на прихильників конституції, у столиці і в усіх 
інших містах. Починаючи з Тебрізу.

-  Все так блискавично почалося! -  дивувався Говард.
-  Справа в тому, що консул Росії, попереджений 

телеграмою про початок перевороту, повідомив про це 
вранці релігійних лідерів Тебрізу. А вони закликали своїх 
прихильників зібратися опівдні у Девеші, кварталі пого
ничів верблюдів. Звідти вони розійшлися по всьому місті. 
Направившись передовсім до дому одного з моїх друзів, 
журналіста Алі Мешеді, вони витягли його з дому, не 
зважаючи на крики його дружини та матері, перерізали 
йому горло та праву руку і потім покинули його у калюжі 
крові. Але не бійтеся, помста за Алі здійсниться ще до 
настання вечора.

Його голос виказав його, він спинився на хвилину, 
глибоко вдихнув перед тим, як знову продовжити:

-  Я приїхав до Тебрізу тільки тому, що знаю -  це 
місто витримає. На цій території, яка належить нам, конс
титуція ще діє. Саме тут відтепер штаб парламенту, штаб
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законного уряду. Це буде красива битва, і врешті-решт ми 
переможемо. За мною!

Ми пішли за ним і за кількома його прихильниками. 
Він повів нас до саду, обійшов будинок, підвів до дерев’я
них сходів, кінець яких губився у густому листі. Ми вилізли 
на дах, перейшли місточок, знову кілька сходів, щоб зреш
тою опинитися у кімнаті з товстими стінами і маленькими 
віконцями, схожими на бійниці. Фазель запросив нас 
подивитися: ми опинилися над найбільш уразливим міс
цем кварталу, основний вхід до якого тепер перекривала 
барикада. Позад неї -  із двадцять чоловіків, навколішках, 
зі зведеними карабінами.

-  Там є й інші люди, пояснив Фазель. Такі ж рішучі. 
Вони перекривають всі виходи з кварталу. Якщо прийде 
зграя, її буде прийнято належним чином.

«Зграя», як він назвав її, була вже близько. Вона, 
напевно, спинилася дорогою, щоб підпалити два чи три 
будинки, які належали синам Адама, але вона не заспокою
валася, галас та постріли наближалися.

Раптом ми відчули щось на кшталт двигтіння. 
Байдуже, що ми того чекали, байдуже, що ми були захище
ні стіною, видовище розперезаного натовпу, який галасує, 
погрожує смертю і йде прямо на вас, є мабуть найбільш 
жахливим переживанням.

-  Скільки їх?
-  Тисяча, тисяча п’ятсот щонайбільше, -  відповів 

Фазель гучним, ясним голосом, що викликав довіру.
А потім додав, немов наказ:
-  Тепер наша черга їх лякати.
Він попрохав своїх помічників роздати нам рушни

ці. Між мною та Говардом відбувся обмін майже звеселе
ними поглядами; ми зважували в руках цю холодну річ із 
зачаруванням та відразою.
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-  Розмістіться коло вікон, вигукнув Фазель, і стріля
йте у всякого, хто наблизиться. Сам я мушу вас залишити, 
я готую несподіванку для цих варварів!

Щойно він вийшов, розпочався бій. Розповідати про 
цю битву, напевно, є зайвим. Наблизилися бунтівники, -  
лементуюча та нерозважна орда, -  їхній авангард кинувся 
до барикади, так, ніби йшлося про біг із перепонами. Сини 
Адама почали стріляти. Залп. Ще один. Десяток напад
ників упали, інші відступили, одному вдалося видертися 
на барикаду, але тільки для того, щоб бути насадженим на 
багнет. Пролунав жахливий крик агонії, я відвів очі.

Більшість обачно залишалася ззаду, де маніфестанти 
обмежувались тим, що повторювали надривними голоса
ми те саме слово: «Смерть!» Потім одна ланка знову кину
лася в атаку на барикаду, на цей раз краще продумавши 
свої дії, тобто стріляючи в захисників та по вікнах, звідки 
були постріли. Одному з синів Адама поцілили у лоба. Він 
став єдиною втратою у таборі захисників. Залпи його това
ришів знову почали косити перші ряди нападників.

Нападники уповільнили темп, вони відступили, 
почали голосно радитися. Потім знову згрупувалися для 
нової спроби. Коли раптом гуркіт струсонув квартал. Сна
ряд приземлився серед бунтівників, забравши одразу 
багато життів та спричинивши безладну втечу. Тоді захис
ники підняли свої рушниці і закричали «Машрутеї 
Машруте\» -  Конституція! З іншого боку барикади можна 
було помітити десятки лежачих тіл. Говард прошепотів:

-  Моя зброя така само холодна, я не вистрілив 
жодного патрона. А ти?

-  Я також.
-  Бачити на своїй лінії прицілу голову незнайомця і 

натиснути на курок щоб його вбити...
Фазель з’явився через кілька секунд. Життєрадісний.
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-  Що ви подумали про мою несподіванку? Це стара 
французька гармата, конструкції Банжа, яку нам продав 
один з офіцерів імперської армії. Вона на даху, ходімо, 
помилуєтеся нею! Одного дня, в майбутньому, її постав
лять посеред найбільшої площі Тебрізу і на ній напишуть: 
«Ця гармата врятувала конституцію!»

Його слова здалися мені надто оптимістичними, хо
ча я не міг заперечити, що він отримав, за кілька хвилин, 
значну перемогу. Його мета була ясною: підтримати 
маленький острівець, де останні прихильники конституції 
змогли б зібратися, захищатися, але головне разом обмір
кувати свої майбутні дії.

Якби нам сказали того тривожного червневого дня, 
що починаючи з кількох заплутаних вуличок базару Теб
різу, з нашими двома оберемками рушниць «Лебедя» та 
нашою єдиною гарматою Банжа ми відвоюємо для Персії 
її викрадену волю, хто б у те повірив? ,

Проте, це відбулося, але найчистіший серед нас 
сплатив за те своїм життям.

XXXIX

Похмурі дні в історії країни Хайяма. Невже саме 
таким мав бути світанок обіцяний Сходові? Від Ісфахану 
до Казвіну, від Ширазу до Хамадану, із сотень та тисяч 
горлянок сліпців виривалися однакові вигуки: «Смерть! 
Смерть!» Відтоді щоб говорити про свободу, демократію, 
справедливість потрібно було ховатися. Майбутнє тепер 
перетворилося на заборонену мрію, прихильники консти
туції були вигнані з усіх вулиць, приміщення «синів 
Адама» -  спустошені, їхні книги -  зібрані на купи та спа
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лені. Ніде на просторах Персії, неможливо було стримати 
осоружну розперезаність.

Ніде, крім Тебрізу. Та і у цьому героїчному місті, 
коли нарешті добіг кінця нескінченний день державного 
перевороту, з тридцяти головних кварталів лише один 
подовжував чинити опір, квартал Амір-Хіз, що знаходився 
на крайньому північному заході від базару. Тієї ночі кілька 
десятків молодих партизанів змінювали одне одного щоб 
пильнувати за входами до нього, поки у штаб-квартирі 
анжуману, яка розмістилася у головному кварталі, Фазель 
намічав на пом’ятій карті амбітні стрілки.

Нас було дванадцятеро, тих, хто гарячкувато 
слідкував за найменшими рухами його олівця. Через трем
тіння світла від ламп ці рухи здавалися більш широкими. 
Депутат підвівся.

-  Ворог все ще шокований тими втратами, яких ми 
йому завдали. Він вважає нас сильнішими, ніж ми є нас
правді. Він не має гармати і не знає, скільки їх у нас. Ми 
повинні цим скористатися щоб якнайшвидше розширити 
нашу територію. Шах не забариться надіслати війська, 
вони прибудуть до Тебрізу за кілька тижнів. Нам необхід
но найближчим часом звільнити все місто. Ми атакуємо 
щойно скінчиться ця ніч.

Він нахилився над картою, і усі, слідом за ним, 
схилили свої голови, оголені, вкриті шапочками чи увінча
ні тюрбанами.

-  Ми несподівано перетнемо річку, -  пояснив він, -  
пройдемо у напрямку цитаделі, нападемо на неї з двох 
сторін, через базар та через цвинтар. До вечора вона стане 
нашою.

Цитадель було взято тільки через десять днів. За 
кожну вулицю точилися смертельні бої, але учасники руху 
опору просувалися вперед, всі сутички поверталися на
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їхню користь. У суботу кілька «синів Адама» захопили 
приміщення Індійсько-Європейського телеграфу, завдяки 
якому можна було підтримувати зв’язок із Тегераном, 
іншими містами країни, а також із Лондоном та Бомбеєм. 
Того ж дня до нас приєдналася поліція і її внеском став ку
лемет «Максим» і тридцять ящиків набоїв. Ці успіхи 
повернули довіру населення, і молоді і старі посміливіша
ли, сотнями приходили вони до звільнених кварталів, 
іноді зі своєю зброєю. За кілька тижнів ворогів було відки
нуто до передмістя. У їхніх руках залишалася тільки мало- 
населена зона, на північному сході міста, яка простягалася 
від кварталу Погоничів верблюдів до табору Сахіб-Диван.

До середини липня було сформовано армію добро
вольців та тимчасову адміністрацію, в якій Говардові було 
довірено відповідальність за постачання. Відтоді він про
водив більшість свого часу ходячи базаром і здійснюючи 
облік провізії. Крамарі виявилися чудово настроєними на 
співпрацю. А сам він прекрасно знався на перській системі 
ваги та міри.

. -  Слід забути, говорив він мені, про літри, кіло
грами, унції та пінти. Тут говорять про джав, міскаль, сір та 
харвару який є мірою вантажу осла.

Він спробував навчити і мене тій премудрості:
-  Основна одиниця -  це джав, який є ячмінним 

зернятком середньої величини зі шкіркою, але від якого 
відрізали з двох країв маленьку ость.

-  Дуже точна міра, -  зареготав я.
Викладач подивився на учня докірливим поглядом. 

Щоб виправитися я подумав, що мушу довести мою ста
ранність:

-  Отже джав є найменшою одиницею міри.
-  Зовсім ні, -  обурився Говард.
Він незворушно покладався на свої нотатки:
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-  Вага однієї зернини ячменю дорівнює вазі 
сімдесяти зерен гірчиці, або, якщо хтось хоче, вазі семи 
ворсин із хвоста мула.

Порівняно з цим, мої власні обов’язки були легки
ми! З огляду на моє незнання місцевої говірки, єдиною 
моєю місією було підтримувати зв’язок з іноземними 
громадянами щоб заспокоїти їх щодо намірів Фазеля і 
піклуватися про їхню безпеку.

Треба сказати, що ще двадцять років тому, до побу
дови Кавказької залізниці, Тебріз був воротами Персії, 
через які обов’язково мали пройти всі мандрівники, 
товари та ідеї. Численні європейські підприємства мали 
там свої представництва, такі як німецька компанія «ММ. 
Моссіг та Шюнеманн» або велика австрійська фірма 
«Анонімне товариство торгівлі на Сході». Тут також 
знаходилися консульства, американська пресвітеріанська 
місія та різноманітні інші заклади і мені приємно пові
домити, що протягом всіх цих тяжких місяців облоги, 
жодного разу іноземним громадянам не загрожували 
постріли.

Більше того, скрізь панувало зворушливе братання. 
Я не хочу говорити про Баскервіля, про себе та про Панова, 
який швидко приєднався до руху. Я волів би привітати тут 
інших осіб, таких як пан Мур, кореспондент «Манчестер 
гардіан», котрий, не вагаючись, став на бік Фазеля, взяв у 
руки зброю та був поранений під час бою; або капітан 
Анжиньєр, який допоміг нам вирішити багато проблем 
пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням і який 
своїми статтями у «Азі франсез» сприяв тому, щоб 
викликати у Парижі та у всьому світі той порив 
солідарності, що врятував Тебріз від жахливої долі, яка
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йому загрожувала. Активна присутність іноземців стала 
для деяких релігійних лідерів міста аргументом проти 
захисників конституції, «збіговисько, -  я цитую, -  євро
пейців, вірмен, бабі, невірних усіх сортів». Але попри все, 
населення залишалося нечутливим до такої пропаганди, 
виявляючи до нас почуття вдячності та приязні. Кожен 
чоловік був нам братом, кожна жінка -  сестрою чи матір’ю.

Чи потрібно уточнювати, що саме перси від перших 
днів надавали рухові опору добровільну та найбільш 
масивну підтримку. Спочатку вільні мешканці Тебрізу, 
потім біженці, які через свої переконання мали тікати зі 
своїх міст щоб віднайти захист у останньому бастіоні 
конституції. Так сталося і з деякими синами Адама, які 
зійшлися з усіх кутків імперії. Вони не просили нічого крім 
зброї. У такій же ситуації опинилися численні депутати, 
міністри, журналісти з Тегерану. їм вдалося уникнути 
величезної облави, яку наказав провести полковник Ляхов 
і вони часто прибували невеличкими групами, виснажені, 
суворі, розгублені.

Але найбільш цінним поповненням була, безпереч
но, Ширін, яка не злякалася комендантської години і виїха
ла на авто зі столиці, причому козаки не наважилися її 
затримати. Її ландолет^ населення прийняло із захоплен
ням, до того ж її водій був родом із Тебрізу, один з 
небагатьох персів, який водив таке авто.

Принцеса розташувалася у покинутому палаці. Він 
був збудований її дідом, старим шахом, якого вбили, і який 
збирався проводити там один місяць на рік. Але від першої 
ж ночі, як говорить легенда, йому стало погано і його 
астрологи порадили йому і ногою не ступати у місце з 
таким нещасливим знаком. Вже тридцять років ніхто не 
жив там і його називали, не без деякого остраху Пустим 
палацом.
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Ширін без вагань кинула виклик лихій долі і її 
резиденція стала відтоді серцем міста. У її просторих садах 
-  острівцях прохолоди у ці літні вечори -  полюбляли 
збиратися керівники Опору. Я часто складав їм компанію.

Здавалося, що кожного разу принцеса рада бачити 
мене, наше листування сплело між нами спільництво у яке 
ніхто не зміг би проникнути. Звісно, ми ніколи не залиша
лися наодинці, на кожному зібранні чи на кожному обіді 
були присутні десятки товаришів. Ми невтомно спереча
лися, іноді жартували, але без крайнощів. У Персії фа
мільярність ніколи не схвалювалася, ґречність там 
педантична і дуже пишномовна, там часто звертаються до 
особи зі словами «раб тіні Вашої величі», а коли йдеться 
про високість, високість жінки зокрема, починають цілу
вати землю, якщо не на ділі, то у найпишномовніших 
фразах.

І ось прийшов той хвилюючий вечір четверга. То 
було 17 вересня. Як я можу це забути?

Через сотню різних причин всі наші товариші 
розійшлися, я сам збирався іти разом з останніми. В той 
момент, коли я проминав зовнішні ворота садиби я 
усвідомив, що залишив біля свого стільця портфеля, в яко
му зазвичай зберігав деякі важливі папери. Тож я одразу 
повернувся, але без жодного бажання знову бачити 
принцесу, я був переконаний, що попрощавшись зі своїми 
відвідувачами, вона пішла.

Але ні. Вона ще сиділа у залі, самотня, серед двад
цяти залишених стільців. Заклопотана, далека. Не зводячи 
з неї погляду, я якомога повільніше підняв мого портфеля. 
Ширін все ще не ворушилася, вона сиділа, глуха до моєї 
присутності, я міг бачити тільки її профіль. У зосередже
ному мовчанні я сів і не поспішаючи милувався нею. Я мав 
враження, ніби опинився у минулому, дванадцять років
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тому, я знову бачив себе і її, там, у Константинополі, у 
вітальні Джамаледдина. Тоді вона сиділа так само, я бачив 
її профіль, блакитне покривало, яке ховало її волосся, спа
даючи на підлогу. Скільки їй тоді було? Сімнадцять? 
Вісімнадцять? Та, котрій тепер тридцять, біля тридцяти, 
була спокійною жінко, жінкою зрілою, незалежною. Така 
само струнка, як і у перший день. Вона зуміла протистояти 
спокусі жінок її рівня: опуститися на диван розкоші, стати 
бездіяльною ласункою. Чи була вона одруженою, розлуче
ною, вдовою? Ми про те ніколи не говорили.

Я б хотів сказати впевненим голосом: «Я кохав тебе 
від нашої зустрічі у Константинополі». Мої губи затрем
тіли, потім стислися, не видавши жодного звуку. Проте 
Ширін все ж таки тихенько обернулася в мій бік. Вона 
подивилася на мене без здивування, так, ніби я не йшов і 
не повертався. В її погляді читалося вагання, вона вирі
шила сказати «ти»:

-  Про що ти думаєш?
Відповідь зірвалася з моїх губ: 1
-  Про тебе. Від Константинополя до Тебрізу.
Посмішка, можливо збентежена, але яка рішуче не

хотіла стати бар’єром, промайнула її лицем. А я не знай
шов нічого ліпшого ніж згадати її власні слова, які стали 
між нею та мною своєрідним паролем:

-  Хіба ми можемо знати, чи не перетнуться колись 
наші шляхи?!

На кілька секунд ми занурилися у мовчазні спогади. 
Потім Ширін сказала:

-  Я поїхала з Тегерану взявши із собою книгу.
-  «Самаркандський рукопис»?
-  Він постійно лежить на комоді, біля мого ліжка, я 

ніколи не втомлююся гортати його, я на пам’ять знаю 
рубаят і хроніку, яку розміщено на полях.
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-  Я б віддав десять років мого життя за одну ніч з 
цією книгою.

-  Я б залюбки віддала одну ніч з мого життя.
Наступної миті я схилився над обличчям Ширін,

наші губи зустрілися, ми заплющили очі і нічого більше не 
існувало навколо нас, крім монотонності посиленого співу 
цикад, що оглушував наші сп’янілі голови. Тривалий по
цілунок, пекучий поцілунок, поцілунок перейдених років 
та повалених перепон.

Боячись, щоб не повернулися інші відвідувачі, щоб 
не наблизилися слуги, ми підвелися і я пішов за нею 
критою алеєю, через маленькі непомітні двері, через пола
мані сходи, до апартаментів колишнього шаха, які привла
снила його онука. Важкі двері закрилися, впала масивна 
клямка і ми залишилися самі, разом. Тебріз більше не був 
містом віддаленим від світу, цілий світ тепер умлівав 
далеко від Тебрізу.

У величному ліжку з колонадами та завісами, я 
цілував мою королівську коханку. Своєю рукою я розв’я
зав кожного вузлика, розстебнув кожного Гудзика, я пере
малював моїми пальцями, моїми долонями, моїми губами 
кожен вигин її тіла, вона віддавалася моїм пестощам, моїм 
незграбним поцілункам, з її закритих очей текли теплі 
сльози.

Світало. Я досі не відкрив рукопис. Я бачив його на 
комоді, з іншого боку від ліжка, але Ширін спала, оголена, 
поклавши голову на мою шию, її груди притискалися до 
моїх ребер, ніщо в світі не могло б змусити мене поворух
нутися. Я вдихав її дихання, її аромат, її ніч, я споглядав її 
вії, безнадійно намагаючись відгадати, який сон, щасливий 
чи тривожний, змушував їх тремтіти. Коли вона проки
нулася, перші шуми міста вже долинали до нас. Я мусив 
квапливо зникнути, обіцяючи собі присвятити книзі 
Хайяма мою наступну ніч кохання.
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XL

У Тебрізі світанок ніколи не буває спекотним, тому 
вийшовши з Пустого палацу я ішов зіщулившись. Я рухав
ся у напрямку караван-сараю, але не намагався скоротити 
свій шлях. Я зовсім не поспішав, мені потрібно було 
подумати, збудження ночі ще не вляглося, я переживав 
образи, жести, слова, шепіт, я вже не знав- чи був 
щасливим. Я відчував щось на кшталт переповнення, але 
при цьому і неминуче відчуття провини, невід’ємне від 
таємного кохання. Безперестанку до чмене поверталися 
думки, такі нав’язливі, якими можуть бути лише думки 
безсонних ночей: «Чи заснула вона з посмішкою після 
мого відходу? Чи не жалкує вона? Коли я знову побачу її, і, 
якщо ми не будемо самі, якою буде вона, рідною мені чи 
далекою? Я повернуся сьогодні увечері, я шукатиму в її 
очах одкровення».

Раптом прогримів гарматний постріл. Я спинився і 
прислухався. Невже це наша славна і самотня гармата 
«Банжа»? Настала тиша, потім почулася пожвавлена стрі
лянина, потім знову все затихло. Я продовжив свою прогу
лянку, але менш упевнено; я все ще прислухався. Знову 
пролунав гуркіт, потім ще раз, вже втретє. Цього разу я 
занепокоївся, одна гармата не могла стріляти так часто, їх 
мало бути дві, чи навіть декілька. Два снаряди розірвалися 
за кілька вулиць від мене. Я побіг у напрямку цитаделі.

Фазель скоро підтвердив новину, якої я боявся: 
перші сили надіслані шахом прибули вночі. Вони роз
містилися.у кварталах утримуваних релігійними лідерами. 
За ними мали прийти і інші війська. Вони сходилися з усіх 
сторін. Так розпочалася облога Тебрізу.
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Полковник Ляхов, який здійснив державний перево
рот і став військовим комендантом Тегерану, перед від’їз
дом його військ до Тебрізу, виголосив таку промову:

«Доблесні козаки,
Шах у небезпеці, люди з Тебрізу скинули його владу, 

вони оголосили йому війну, бажаючи вимусити його виз
нати конституцію. А конституція вимагає скасування 
ваших привілеїв, розпуску вашого загону. Якщо вона пере
може, ваші дружини та діти залишаться голодними. 
Конституція є вашим найзлішим ворогом, проти неї ви 
маєте битися як леви. Розгромивши парламент, ви викли
кали захоплення у всій Європі. Продовжуйте вашу справу 
спасіння, роздушіть повстале місто і я обіцяю вам, від 
імені суверенів Персії та Росії, гроші та шану. Всі багатства 
Тебрізу стануть вашими, вам треба буде тільки їх узяти!»

Заклик, який прокричали у Тегерані та Санкт-Петер
бурзі і прошепотіли у Лондоні, був один: слід зруйнувати 
Тебріз, місто заслуговує на найбільш показове покарання. 
Коли воно буде переможене, більше ніхто не наважиться 
говорити про конституцію, парламент чи демократію; 
знову Схід зможе зануритися у свій найпрекрасніший сон, 
подібний до смерті.

Протягом наступних місяців увесь світ спостерігати
ме за вражаючою та гострою боротьбою. Тоді, коли за 
прикладом Тебрізу, по всіх куточках Персії відновлювало
ся полум’я спротиву, саме місто мало боротися проти все 
більш тяжкої облоги. Чи матимуть захисники конституції 
час щоб знову повстати, реорганізуватися та взятися до 
зброї, раніше ніж буде розгромлено їхній бастіон?

У січні вони отримали перший великий успіх: на 
заклик бахтіарських вождів, дядьків Ширін з боку матері, 
повстав, стверджуючи свою прихильність конституції та 
свою солідарність з Тебрізом, Ісфахан, давня столиця
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Персії. В обложеному місті ця звістка одразу ж викликала 
справжній вибух радості. Всю ніч люди невтомно сканду
вали: «Тебріз -  Ісфахан, країна прокидається!» Але вже 
наступного дня масована атака примусила захисників 
покинути численні позиції на півдні і на заході міста. 
Залишалася тільки одна дорога, яка могла б з’єднати Теб
різ із зовнішнім світом, та дорога, що вела на північ, до 
російського кордону.

Через три тижні повстало місто Рашт. Як Ісфахан 
воно відмовилося від влади шаха, у ньому проголосили 
конституцію та підтримку опору Фазеля. Новий вибух 
радості у Тебрізі. Але за мить -  новий удар: останній шлях 
було відрізано. До міста більше не доходили ні пошта, ні 
припаси. Потрібно було організувати якнайсуворіший 
розподіл харчів щоб продовжувати годувати близько 
двохсот тисяч жителів міста.

У лютому та березні 1909 року до повстання 
приєдналися нові учасники. Конституцію тепер визнавали 
Шираз, Хамадан, Мешхед, Астарабад, Бандар-Аббас, Бу- 
шир. У Парижі сформувався Комітет захисту Тебрізу, очо
лений видатним орієнталістом, паном Дьєлафуа; ця ініціа
тива знайшла відгук у Лондоні, де подібну спілку створив 
лорд Ламінгтон; ще важливіше те, що головні релігійні 
лідери шиїтів, які базувалися в Карбалі у отаманському 
Іраку урочисто та однозначно проголосили свою підтрим
ку конституції, засудивши мулл-ретроградів.

Тебріз тріумфував.
Але Тебріз помирав.
Нездатний протистояти стільком повстанням, стіль

ком вираженням несхвалення, шах чіплявся за нав’язливу 
ідею -  необхідно зламати Тебріз, це джерело зла. Коли це 
місто впаде, інші скоряться. Неспроможний вдало захопи
ти його, він вирішив заморити його голодом.
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Попри суворий розподіл, хліба ставало дедалі 
менше. Наприкінці березня вже фіксували численні випад
ки смертності, головним чином серед старих та зовсім 
маленьких дітей.

У лондонській, паризькій та петербурзькій пресі 
починали обурюватися та критикувати могутні держави, 
які, як нагадували автори, мали у обложеному місті своїх 
численних громадян, чиє життя відтепер було під загро
зою. Відгомін про ці суперечки доходив до нас за допо
могою телеграфу.

Одного дня Фазель покликав мене, щоб сповістити:
-  Росіяни та англійці скоро евакуюють своїх грома

дян щоб Тебріз можна було роздушити не викликаючи 
надто великого хвилювання всієї світової громадськості. 
Це стане тяжким ударом для нас, але я хочу, щоб ти знав -  
я не заважатиму цій евакуації. Я нікого не затримаю тут 
проти волі.

Він доручив мені повідомити усіх зацікавлених про 
те, що буде зроблено все щоб сприяти від’їзду іноземців.

І тоді відбулася найбільш дивовижна подія з усіх 
можливих. Те, що я був присутній при ній, як привілейо
ваний свідок, дозволяє мені тепер закривати очі на багато 
дрібних людських вад.

Я розпочав обхід, і мій перший візит був до пре
світеріанської місії. Я трохи боявся знову побачити 
преподобного директора та терпіти його застороги. Він 
розраховував на мене щоб напоумити Говарда, і тепер, 
можливо, дорікатиме мені за те, що я пішов тим самим 
шляхом, що й юнак? Справді, під час тієї нашої зустрічі 
преподобний уникав зближення, був ледь ввічливим.

Але, щойно я виклав йому причини мого приходу, 
він відповів без тіні вагання:

-  Я не поїду. Якщо можна організувати транспорт
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щоб евакуювати іноземців, можна так само успішно орга
нізувати той же транспорт щоб постачати зголодніле місто 
продуктами.

Я подякував йому за його ставлення, яке здалося 
мені відповідним до релігійного та гуманістичного ідеалу, 
що його надихав. Потім я відвідав три комерційні уста
нови, які розташовувалися поблизу, де, на моє величезне 
здивування, відповідь була такою ж. Так само як і пастор, 
торгівці не бажали їхати. Як мені пояснив один з них, 
італієць:

-  Якщо я залишу Тебріз зараз, у чтаку скрутну годину, 
мені буде соромно повернутися сюди потім, щоб знову 
взятися до моєї справи. Тож я залишуся. Може моя 
присутність змусить діяти уряд моєї країни.

Скрізь, ніби всі зговорилися, на мене чекала одна
кова відповідь, негайна, ясна та безповоротна. Навіть від 
пана Вратислова, британського консула! Навіть від персо
налу російського консульства, за загальновідомим виклю
ченням консула, пана Похітанова, відповідь була однако
вою: «Ми не поїдемо»! Вони повідомили про те свої приго
ломшені уряди.

У місті дивовижна солідарність іноземців підбадьо
рила усіх. Але ситуація залишалася нетривкою. 18 квітня 
Вратислов телеграфував до Лондона: «Сьогодні хліба мало, 
а завтра буде ще менше». 19 квітня нове повідомлення: 
«Ситуація безнадійна, тут говорять про останню спробу 
щоб зламати оточення».

Дійсно, того ж дня у цитаделі відбулося зібрання. 
Фазель оголосив на ньому, що конституціоналістські 
війська просуваються від Рашту до Тегерану, що чинна 
влада на порозі поразки і вже зовсім скоро ми станемо її 
свідками, та побачимо тріумф нашої справи. Але після 
нього взяв слово Говард, щоб нагадати, що наразі базари
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спустіли і вже не залишилося ніякої їжі.
-  Люди вже забили домашніх тварин, безпритульних 

котів, днями і ночами цілі родини блукають вулицями у 
пошуках чахлого гранату, залишку хліба барбарі^, загубле
ного у водостічному каналі. Ми ризикуємо скоро стати 
свідками випадків канібалізму.

-Д ва тижні, нам треба протриматися лише два тиж
ні!

Голос Фазеля благав. Але Говард нічого не міг вдіяти:
-  Наші запаси дозволили нам протриматися до 

цього моменту. Тепер у нас уже нічого не залишилося, щоб 
роздавати людям. Більше нічого. За два тижні населення 
вимре і Тебріз перетвориться на місто-привид. Останніми 
днями померло вісімсот осіб. Від голоду, від численних 
хвороб пов’язаних з голодом.

-  Два тижні! Тільки два тижні! Повторював Фазель. 
Навіть, якщо треба буде голодувати!

-  Ми всі голодуємо вже багато тижнів!
- 1 що тепер робити? Капітулювати? Дозволити зійти 

нанівець цій дивовижній хвилі підтримки, яку ми терпля
че живили?

Протриматися. Протриматися. Дванадцять суворих 
чоловіків, оглушених голодом і виснаженням, а також 
сп’янінням від такої близькості перемоги, були одержимі 
тільки одним прагненням -  протриматися.

-  Можливо є вирішення, -  сказав Говард. -  Може...
Всі очі повернулися у бік Баскервіля.
-  Спробувати несподівано пробити оточення. Якщо 

нам вдасться відвоювати цю позицію -  він показав 
пальцем на карті -  наші війська прорвуться, вони віднов
лять зв’язок із зовнішнім світом. А поки ворог ого
втається, порятунок, можливо, буде вже близько.

Я одразу оголосив своє вороже ставлення до
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пропозиції; військові ватажки були такої ж думки; усі, без 
виключення вважали її самогубством. Ворог знаходився на 
узвишші, за кілька сот метрів від наших ліній. Йшлося про 
необхідність перетнути цю відстань по рівній місцевості, 
видертися на велику стіну із сухого багна, відкинути 
захисників, потім розмістити на позиції достатньо сил 
щоб витримати неминучу контратаку.

Фазель вагався. Він навіть не дивився на карту, він 
розмірковував про політичний ефект операції. Чи дозво
лить вона виграти кілька днів? Обговорення продов
жилося, пожвавилося. Баскервіль наполягав, скоро його 
підтримав Мур. Кореспондент «Гардіана» наполягав, 
спираючись на власний військовий досвід, він стверджу
вав, що ефект несподіванки може виявитися вирішаль
ним. Фазель врешті-решт зважився:

-  Я все ще не переконаний, але оскільки ми не 
можемо розглядати ніяку іншу можливість, я не буду 
проти пропозиції Говарда.

Наступного дня, 20 квітня о третій годині ранку роз
почалася атака. Ми попередньо домовилися провести 
відповідні операції у численних точках фронту, якщо о 
п’ятій годині позицію буде захоплено. Щоб завадити воро
гові зібрати війська для контратаки. Але з перших хвилин 
здалося, що ми програли: завіса з вогню зустріла першу 
вилазку, якою керував Мур, Баскервіль та шістдесят інших 
добровольців. Очевидно супротивник зовсім не був здиво
ваний. Може шпигун попередив його про наші приго
тування? Цього не можна підтвердити, але сектор був 
досконало захищений, Ляхов довірив його одному зі своїх 
найвправніших офіцерів.

Залишаючись розважливим Фазель наказав негайно 
припинити операцію, віддав сигнал про відступ, щось на 
кшталт довгого воркотіння; бійці відступили. Багато з них
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були поранені, серед них Мур.
Один не повернувся. Баскервіль. Він був убитий з 

першого ж залпу.

Протягом трьох днів Тебріз жив у скорботі; у пре
світеріанській місії сумували тихо, у кварталах утри
муваних синами Адама тужили голосно, палко та обурено. 
Я ходив із почервонілими очима і мене постійно обіймали, 
втішаючи.

У натовпі співчутливих знаходився консул Англії. 
Він відвів мене у бік.

-  Можливо для вас стане якоюсь розрадою, якщо я 
повідомлю вам, що через шість годин після смерті вашого 
друга, до мене дійшло послання з Лондона, яке повідом
ляло, що щойно уклали міждержавну угоду щодо Тебрізу. 
Пан Баскервіль загинув не даремно. Експедиційний корпус 
вже вирушив до міста, щоб звільнити його та нагодувати. 
І щоб евакуювати іноземну громаду.

-  Російський експедиційний корпус?
-  Звісно, погодився Вратислов. Тільки вони мають 

армію неподалік. Але ми отримали гарантії. Прибічників 
конституції не чіпатимуть і війська царя відійдуть, щойно 
їхню місію буде виконано. Я розраховую на вас, щоб пере
конати Фазеля відкласти зброю.

Чому я погодився? Через пригніченість? Через 
виснаженість? Через перське відчуття фатальності яке вже 
оселилося у мені? Я жодного разу не заперечив, дозволив 
переконати себе, що ця ненависна місія була призначена 
долею. Але разом з тим я вирішив не йти одразу до Фазеля. 
Я волів зникнути на кілька годин. Щоб побути із Ширін.
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Після нашої ночі кохання я зустрічався з нею тільки 
прилюдно. Облога створила у Тебрізі нову атмосферу. Усі 
бачили скрізь шпигунів та підривників. Озброєні чоловіки 
патрулювали вулиці, вони охороняли доступ до найважли
віших будівель. При дверях Пустого палацу їх було часто 
п'ять чи шість, іноді й більше. І хоча вони завжди були 
готові прийняти мене з найяснішими посмішками, їхня 
присутність унеможливлювала для мене усякі таємні 
відвідини.

Того вечора охорона скрізь була послаблена і я зміг 
прослизнути до покоїв принцеси. Двері були прочинені, я 
безшумно штовхнув їх.

Ширін сиділа у ліжку, і на її підібраних колінах був 
розгорнутий рукопис. Я тихенько підійшов і сів біля неї, 
притулився плечем до її плеча, стегном до її стегна. Ні вона 
ні я не мали настрою для пестощів, але цієї ночі ми 
кохалися інакше -  занурившись у одну книгу. Вона ске
ровувала мої очі та вуста, вона знала кожне слово, кожну 
картину. Для мене то було вперше. 1

Часто вона перекладала французькою, по-своєму, 
уривки віршів такої великої мудрості, такої позачасової 
краси, що можна було забути, що їх промовили вперше 
вісім століть тому, у якомусь саду Нішапуру, Ісфахану чи 
Самарканду:

Поранені птахи ховаються щоб вмерти.

Слова прикрощів, розради, вражаючий монолог 
переможеного і величного поета:

Мир людині у чорній тиші потойбіччя.

Але також і слова радості, величної безтурботності:
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Вина! Нехай буде воно рожевим, як щічки твої 
А сумління моє стане легким, як кучері твої.

Після того, як ми прочитали усі чотиривірші до 
останнього і довго милувалися кожною мініатюрою, ми 
повернулися на початок книги щоб прочитати хроніку на 
полях. Спочатку хроніку Вартана Вірменина, яка вкриває 
добру половину твору, і завдяки якій я дізнався тієї ночі 
історію Хайяма, Джахани та трьох друзів. Потім були 
хроніки бібліотекарів Аламуту, батька, сина та онука, по 
тридцять сторінок кожна, які розповідали про дивовижну 
долю рукопису після його викрадення з Мерву, його вплив 
на асасинів, і переказана історія ордену до монгольської 
навали.

Ширін прочитала мені останні рядки, письмо яких 
мені було важко розібрати: «Я мусив утекти з Аламуту 
напередодні його руйнування, у напрямку Кірмана, мого 
рідного краю, забравши рукопис незрівнянного Хайяма з 
Нішапуру, який я вирішив сховати того ж дня, сподіваю
чись, що його не віднайдуть доти, доки не з’являться руки, 
гідні честі тримати його. Задля цього, я віддаюся на ласку 
Всевишнього, Він веде вірним шляхом того, кого хоче і 
змушує збитися того, кого бажає». Далі ішла дата, яка за 
моїми підрахунками відповідала 14 березня 1257 року.

Я замислився.
-  Рукопис замовкає у XIII столітті, -  сказав я, -  Джа- 

маледдин отримав його у подарунок у XIX столітті. А що 
відбувалося тим часом?

-Довгий сон, -  сказала Ширін. -  Нескінченна східна 
сієста. Потім раптове пробудження у руках того боже
вільного Мірзи Рези. Хіба він не з Кірману, як і той бібліо
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текар з Аламуту? Чи тебе здивує думка, що його пращур 
міг бути асасином?

Вона встала щоб піти сісти на табуреті перед своїм 
овальним свічадом з гребінцем у руці. Я міг би годинами 
дивитися на граційні рухи її оголеної руки, але вона повер
нула мене до прозаїчної реальності.

-  Ти мусиш готуватися щоб піти, якщо не хочеш, 
щоб тебе застали у моєму ліжку.

Дійсно, денне світло вже заливало кімнату, завіси 
були надто світлими.

-  Правда, -  сказав я з утомою, -  я мало не забув про 
твою репутацію.

Вона повернулася до мене сміючись:
-  Чудово, а для мене моя репутація дорога, я не хочу 

щоб по всіх гаремах Персії говорили, що прекрасний 
іноземець зміг провести всю ніч поряд зі мною і навіть не 
подумав роздягтися. Так мене більше ніхто не забажає.

Поклавши рукопис до скриньки я поцілував уста 
моєї коханої, потім побіг через коридор та дві приховані 
двері і поспішив зануритися у метушню обложеного міста.

XLI

Чому я вирішив розказати саме про Баскервіля, чому 
я вибрав його серед усіх тих, хто помер протягом цих 
місяців страждань? Тому, що він був моїм другом та 
співвітчизником? Напевно. Також тому, що він не мав 
іншого прагнення, ніж побачити, як народжується свобода 
та демократія цього Сходу, який, проте, був для нього 
чужим. Чи приніс він себе у жертву марно? Чи через де
сять, двадцять, через сто років Захід згадає про його
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приклад, чи згадає Персія про його вчинок? Я намагаюся 
про те не думати, боячись упасти у неминучу меланхолію 
тих, хто живе між двома світами, двома світами, які одна
ково обіцяють і однаково розчаровують.

Навіть якщо я обмежуся оповіддю про ті події, які 
відбулися одразу по загибелі Баскервіля, я можу стверд
жувати, що вона не була марною.

Відбулося іноземне втручання, зняття блокади, 
налагодилося постачання. Завдяки Говардові? Можливо 
рішення вже було прийняте, але загибель мого друга 
прискорила порятунок міста, тисячі зголоднілих городян 
завдячують йому своїм виживанням.

Можна здогадатися, що вхід солдат царя у обложене 
місто не міг потішити Фазеля, я намагався переконати 
його у необхідності смирення:

-  Населення більше не в змозі чинити опір, єдиний 
подарунок, який ти ще можеш йому принести, то це поря
тувати його від голоду. Ти просто зобов’язаний зробити це 
для людей після всіх страждань, які вони пережили.

-  Битися протягом десяти місяців щоб потім 
опинитися під шапкою у царя Миколая, захисника шаха?

-  Росіяни не діють самі, вони вповноважені усією 
міжнародною спільнотою, наші друзі у всьому світі ві
тають цю операцію. Відмовитися від неї, сперечатися з нею 
означає втратити користь від величезної підтримки, яку 
нам до цього щедро надавали.

-  Підкоритися, скласти зброю тоді, коли перемогу 
вже видно так близько!

-  Це ти мені відповідаєш чи звертаєшся з вимогами 
до долі?

Фазель підхопився, його погляд засмутив мене, у 
ньому читався нескінченний докір.

-  Тебріз не заслуговує на таке приниження!
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-  Я нічого не можу вдіяти, і ти нічого не можеш 
вдіяти, трапляються моменти, коли будь-яке рішення є 
поганим, слід обирати таке, через яке будеш найменше 
жалкувати!

Здавалося, він заспокоївся і напружено розміркову
вав.

-  Яка доля чекає на моїх друзів?
-  Британці гарантують їм безпеку.
-  Наша зброя?
-  Кожен зможе зберегти свою рушницю, обшуку у 

будинках не буде, за виключенням такцх, з яких стріляти
муть. Але важку зброю доведеться здати.

Видавалося, це його зовсім не заспокоїло.
-  А хто завтра примусить царя вивести свої війська?
-  А це вже слід покласти на Провидіння!
-  Ти здаєшся мені раптом дуже східним!
Слід знати Фазеля, щоб зрозуміти, що «східний» у 

його устах рідко буває компліментом. Особливо якщо зва
жати на підозрілий вираз обличчя, яким він супровод
жував цей вислів. Я відчув, що мушу змінити тактику; тож 
я підвівся з добре чутним зітханням.

-  Ти, напевно маєш рацію, я помилився, коли почав 
наводити свої аргументи, я скажу консулу Англії, що не 
зумів переконати тебе, потім я повернуся і залишуся з 
тобою до кінця.

Фазель затримав мене, вхопивши за рукав.
-  Я ні в чому тебе не звинувачував, я навіть не відмо

вився від твоєї пропозиції.
-  Моя пропозиція? Я тільки передав тобі пропози

цію англійців, і навіть уточнив тобі від кого вона виходила.
-  Заспокойся і зрозумій мене! Я дуже добре знаю, що 

не маю засобів завадити входу росіян до Тебрізу, я також 
знаю, що якщо я їм чинитиму найменший спротив весь
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світ засудить мене, починаючи з моїх співвітчизників, які 
чекають тепер тільки звільнення, звідки б воно не 
прийшло. Я знаю навіть, що припинення облоги стане 
поразкою шаха.

-  Хіба не за це ти боровся?
-  Та ні, бачиш! Я можу ненавидіти шаха, але борюся 

не проти нього. Перемога над деспотом не може бути 
головною метою. Я борюся за те, щоб перси усвідомили, 
що вони є вільними людьми, синами Адама, як ми гово
римо, щоб вони вірили у себе, у свою силу, щоб віднайшли 
своє місце у сьогоднішньому світі. Ось, чого я хотів доби
тися. Це місто відкинуло владу монарха і релігійних 
лідерів, воно кинуло виклик могутнім державам, повсюди 
здобуло солідарність та захоплення людей, які слухають 
своє серце. Люди Тебрізу були за крок від перемоги, але 
ніхто не хоче дозволити їм перемогти, усі надто бояться 
їхнього прикладу, їх хочуть принизити, це горде населення 
буде змушене плазувати перед солдатами царя щоб 
отримати свій хліб. Ти, який народився вільним у вільній 
країні, ти мав би зрозуміти.

Я почекав поки спливуть кілька важких митей, перед 
тим, як заключити:

-  Тож що ти хочеш, щоб я відповів консулові Англії?
Фазель розплився у найбільш фальшивій усмішці:
-  Скажи, що я буду щасливий шукати допомоги, ще 

один раз, у Його Милостивої Величності.

Мені потрібен був час, щоб зрозуміти, наскільки 
гіркота Фазеля була виправданою. Оскільки у найближчий 
час здавалося, що події суперечили його побоюванням. Він 
тільки кілька днів залишався у британському консульстві. 
Скоро пан Вратислов відвіз його у своєму авто через
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російські лінії до околиць Казвіну. Там він зміг приєд
натися до конституціоналістських військ які, після 
тривалого очікування готувалися просуватися у напрямку 
Тегерану.

Справді, поки Тебріз залишався під загрозою зни
щення, шах мав могутній засіб стримування проти своїх 
ворогів, йому ще вдавалося їх залякувати та стримувати. 
Після зняття облоги, друзі Фазеля відчули себе вільними у 
своїх діях, вони одразу, не затягуючи, розпочали свій 
наступ на столицю. Вони розбилися на два воєнних кор
пуси, один з яких ішов від Казвіну, з Півночі, інший від 
Ісфахану, з Півдня. Останній, який складався переважно з 
бахтіарських племен заволодів Комом 23 червня. Через 
кілька днів було розповсюджене спільне англо-російське 
офіційне повідомлення, в якому вимагали від поборників 
конституції негайного припинення наступу і укладення 
угоди з шахом. У разі відмови дві держави будуть змушені 
втрутитися. Але Фазель та його друзі залишилися глухими 
і прискорили крок: 9 липня їхні війська об’єдналися при 
стінах Тегерану; 13 числа під приголомшеним поглядом 
кореспондента газети «Тан», дві тисячі людей увійшли у 
столицю через північно-західні ворота, що знаходилися 
неподалік французького посольства і не охоронялися.

Лише тоді Ляхов спробував чинити опір. З трьома 
сотнями людей, кількома старими гарматами та двома 
швидкострільними гарматами «Крезо» їм вдалося збері
гати контроль над багатьма кварталами центру міста. 
Запеклі сутички продовжувалися до 16 липня.

Того дня о восьмій тридцять ранку шах прийшов 
просити захисту у російському посольстві, церемонно з 
п’ятьма сотнями солдат та придворних у почті. Його вчи
нок означав зречення.

Командувач козаків не мав іншого вибору як скласти

312



зброю. Він заприсягнувся відтепер поважати конституцію і 
бути до послуг переможців. За умови, якщо його загін не 
буде розпущено. Що йому належним чином пообіцяли.

Було призначено нового шаха, молодшого сина 
поваленого монарха, якому ледве виповнилося 12 років; 
Ширін говорила, що знала його з колиски, це був ніжний 
та чутливий підліток, який не мав у собі ніякої жорсто
кості, ні розпусти. Коли наступного дня після боїв, він, у 
супроводі свого опікуна пана Смирнова, їхав столицею, 
щоб потрапити до палацу, його вітали з криками: «Хай 
живе шах!» Це кричали ті самі люди, які напередодні 
кричали: «Смерть шахові!»

ХШ

На публіці юний шах мав лагідний і царствений 
вигляд, усміхнений, але не занадто, він махав білою рукою 
щоб привітати своїх підданих. Але щойно він опинився у 
палаці, то завдав великого клопоту своєму оточенню. Жор
стоко розлучений зі своїми батьками, хлопець безперес
танку плакав. Він навіть спробував утекти, того ж літа, щоб 
повернутися до батька та матері. Після того, як його 
впіймали, він спробував повіситися під стелею палацу. 
Коли він почав задихатися йому стало страшно і він 
покликав на допомогу. Його змогли вчасно врятувати. Ця 
неприємна пригода мала на нього благотворний вплив -  
відтоді він вилікувався від своїх страхів і готувався з 
достоїнством грати свою роль конституційного суверена.

Реальна влада, проте була у руках Фазеля та його 
друзів. Вони розпочали нову добу зі швидкого очищення: 
шість прихильників старого режиму було страчено, серед
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яких були двоє головних релігійних лідерів Тебрізу, які 
вели боротьбу проти синів Адама, та шейх Фазоллах Нурі. 
Останнього звинуватили у тому, що він дав згоду на 
вбивства, які відбулися після державного перевороту 
попереднього року; тож його засудили за співучасть у 
вбивстві і смертний вирок було ухвалено шиїтською ієрар
хією. Але не було жодних сумнівів, що покарання мало 
також символічне значення: Нурі взяв на себе відповідаль
ність за декрет, який проголошував конституцію єрессю. 
Його публічно повісили 31 липня 1909 на площі Топхане. 
Перед смертю він прошепотів: «Я не реакціонер», -  і 
одразу додав, звертаючись до своїх прихильників, яких у 
натовпі було чимало, що конституція є протилежністю 
релігії і що це буде його останнє слово.

Але найпершим завданням нових керівників було 
відбудувати парламент: будівля постала з руїн і було про
ведено вибори. П'ятнадцятого листопада юний шах 
урочисто відкрив другий Меджліс в історії Персії. Його 
слова були такими: і

«В ім’я Бога, того, який дає Свободу і під сокро
венним захистом Його Святості Імама часу, Національна 
консультативна асамблея оголошується відкритою, у 
радості та з найкращими знаменнями.

Інтелектуальний прогрес та еволюція умів зробили 
неминучою зміну, вона сталася через тяжке випробування, 
але Персія зуміла вижити протягом віків, пройшовши 
численні кризи. А сьогодні її народ бачить, як здійснилися 
його бажання. Ми тішимося можливістю стверджувати, 
що цей новий прогресивний уряд користується підтрим
кою народу і він має принести країні спокій та довіру.

Щоб отримати змогу провести необхідні реформи, 
уряд та парламент повинні розглядати як пріоритет 
реорганізацію держави, зокрема державної фінансової
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системи, згідно з нормами, що характеризують цивілізо
вані нації.

Ми молимо Бога, щоб він скеровував дії представ
ників нації і забезпечив Персії честь, незалежність та 
щасливе процвітання».

Того дня у Тегерані панувала загальна радість та 
піднесеність, усі безперестанку ходили по вулицях, співали 
на перехрестях, декламували імпровізовані вірші, у яких 
усі слова, навмисно або мимохіть римувалися зі словами 
«Конституція», «Демократія», «Свобода», крамарі пропо
нували перехожим напої, солодощі та десятки газет, які 
було поховано під час перевороту і які сповіщали про своє 
відновлення спеціальними номерами.

Коли впала ніч, салют освітив місто. У садах Баха- 
ристану були розміщені трибуни. На почесній трибуні 
сидів дипломатичний корпус, члени нового уряду, депу
тати, релігійні достойники, цехові організації базару. Як 
друг Баскервіля я отримав право розміститися у першій 
ложі; мій стілець був одразу за стільцем Фазеля. Вибухи та 
спалахи йшли одне з одним, небо переривчасто освітлю
валося, люди задирали голови, їхні обличчя напружува
лися а потім розслаблялися із задоволеними дитячими 
посмішками. Знадвору невтомні сини Адама, годинами 
скандували одні й ті самі гасла.

Не знаю який шум, який крик навів мене на думки 
про Говарда. Він так заслуговував на те, щоб бути на цьому 
святі. Тієї ж миті Фазель повернувся до мене:

-Т и  видаєшся сумним.
-  Сумним? Ото вже ні! Я завжди хотів почути крик 

«Свобода» на землях Сходу. Але мене мучать деякі спогади.
-  Віджени їх, посміхайся, радій, користайся остан

німи моментами радості!
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Ці тривожні слова забрали у мене всяке бажання 
веселитися того вечора. Може, через сім місяців, Фазель 
продовжував ті важкі суперечки, які розвели нас на різні 
сторони у Тебрізі? Чи були в нього нові причини для зане
покоєння? Я вирішив прийти до нього вже завтра, щоб 
отримати прояснення, але зрештою відмовився від цього. 
Протягом цілого року я уникав зустрічі з ним.

Чому? Гадаю, що після жахливої пригоди, яку мені 
довелося пережити, я мучився серйозними сумнівами 
щодо мудрості моїх дій у Тебрізі. Натхненний дилетант, 
який прибув на Схід по слідах одного рукопису, чи мав я 
право до такої міри входити у боротьбу, яка не була моєю? 
І, передовсім, за яким правом я порадив Говардові їхати до 
Персії? За словами Фазеля та його друзів Баскервіль був 
мучеником; у моїх очах він був другом, який загинув, 
загинув у чужій землі за чужу справу, другом, батьки якого 
напишуть мені тільки одного листа із запитанням, яке буде 
сформульоване з найбільш болючою ввічливістю -  чому я 
згубив їхню дитину?
. - Чи це були докори сумління через Говарда? Я б 

сказав точніше -  певне переймання питанням про пра
вильність. Я не знаю, чи це відповідне слово, але я 
намагаюся пояснити те, чому після перемоги моїх друзів я 
не мав ніякого бажання пихато прогулюватися Тегераном 
слухаючи як вихваляють мої так звані подвиги під час 
облоги Тебрізу. Я зіграв випадкову та маргінальну роль, 
передовсім я мав друга, співвітчизника, який був героєм, я 
не бажав ховатися за пам’ять про нього щоб отримати 
повагу та привілеї.

Якщо говорити прямо, я відчував сильну необхід
ність сховатися, щоб про мене забули, не відвідувати 
політиків, членів клубів та дипломатів. Єдиною особою,
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яку я бачив щодня із задоволенням, яке не припинялося, 
була Ширін. Я переконав її поїхати і пожити в одній із 
численних резиденцій на висотах Зарганди, сільській 
місцевості за межами столиці. Сам я винайняв маленький 
будиночок поблизу, але то було для виду, мої дні та ночі 
минали коло неї, за співучасті слуг.

Тієї зими нам траплялося проводити цілі тижні не 
виходячи з її просторої кімнати. Зігріті чудовою жаровнею 
з міді, ми читали рукопис, кілька інших книжок, прово
дили довгі млосні години курячи кальян, п’ючи ширазьке 
вино, іноді навіть шампанське, лускаючи фісташки з 
Кірману і куштуючи нугу з Ісфахану; моя принцеса уміла 
одночасно бути великосвітською дамою та малою дівчин
кою. Кожної миті ми виявляли всю нашу ніжність одне до 
одного.

Зазвичай Зарганда оживала тільки коли теплішало. 
Іноземці та найбагатші перси мали там пишні резиденції і 
приїздили туди на довгі місяці лінощів серед розкішної 
зелені. Неможливо сумніватися у тому, що для численних 
дипломатів тільки наближеність цього раю робила стерп- 
ною сіру нудоту Тегерану. Проте взимку Зарганда залиша
лася спорожнілою. Там зоставалися тільки садівники, кіль
ка охоронців та рідкісні представники злиденного населен
ня, що вижили. І Ширін і я мали велику потребу у цій 
пустелі.

Але, нажаль, від квітня відпочиваючі починали своє 
переселення. Роззяви тинялися перед усіма воротами, 
крамарі стояли на усіх стежках. Після кожної ночі, після 
кожної сієсти Ширін пригощала чаєм відвідувачок з 
нескромними поглядами. Я постійно мусив переховува
тися, тікати коридорами. Зимова чарівність цієї місцевості 
вичерпалася, був час їхати.

Коли я їй про це повідомив, моя принцеса здалася 
сумною, але покірною.
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-  Я гадала, що ти щасливий.
-  Я пережив рідкісний період щастя, я хотів би 

залишити його у своїй пам’яті таким, як він є, щоб забрати 
його з собою недоторканним. Я не втомлююся милуватися 
тобою, зі здивуванням, з любов’ю. Я не бажаю, щоб на
товп, який захоплює нас у свою круговерть, змінив мій 
погляд. Я віддалюся влітку, щоб повернутися взимку.

-  Зима, літо, ти віддаляєшся, ти повертаєшся до 
мене, ти гадаєш, що безкарно володієш порами року, 
роками, твоїм життям, моїм. Хіба Хайям не навчив тебе 
нічому? «Раптом Небо забирає у тебе навіть мить, яка 
потрібна тобі щоб змочити губи».

Її погляд занурився у мої очі, ніби щоб прочитати 
мене як відкриту книгу. Вона все зрозуміла. Зітхнула.

-  Куди ти збираєшся піти?
Я ще того не знав. Я двічі приїздив до Персії і двічі 

жив як полонений. Мені ще залишалося відкрити для себе 
весь Схід, від Босфору до Китайського моря та Туреччини, 
яка повстала одночасно з Персією, яка скинула свого 
султана-халіфа і яка відтепер пишалася депутатами, сена
торами, клубами та опозиційними газетами; гордий Афга
ністан, який британці зуміли захопити, але якою ціною? І 
звісно мені ще треба було об’їхати усю Персію. Адже знав 
я тільки Тебріз та Тегеран. А Ісфахан? А Шираз, Кашан та 
Кірман? А Нішапур і могила Хайяма, сірий камінь, який 
віками оберігали покоління невтомних пелюсток?

З усіх шляхів, які відкривалися переді мною який 
обрати? Замість мене обрав рукопис. Я сів на поїзд до 
Красноводська, проминув Ашгабад та древнє місто Мерв, я 
відвідав Бухару.

А головне -  я поїхав до Самарканду.
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хип
Мені цікаво було побачити, що залишилося від міс

та, де розквітла юність Хайяма.
Що сталося з кварталом Асфізар і з тією альтанкою у 

садку, в якій Омар кохав Джахану? Чи залишився якийсь 
слід від передмістя Матурід де, за давніми китайськими 
рецептами той єврейський продавець паперу м’яв, іще в XI 
столітті, гілки тутового дерева? Цілими тижнями я гуляв 
пішки, потім на спині мула; я розпитував крамарів, 
перехожих, імамів у мечетях, але з тих розмов я діставав 
тільки здивовані гримаси незнання, глузливі посмішки та 
щедрі запрошення присісти на дивани небесно блакитного 
кольору і розділити з ними їхній чай.

Одного ранку мені поталанило опинитися на площі 
Регістану. Там саме проходив караван, невеликий караван; 
він нараховував тільки шість чи сім верблюдів-бактріанів, 
густошерстих, з грубими копитами. Старий погонич 
верблюдів спинився неподалік від мене, перед крамнич
кою гончаря, притискаючи до грудей новонароджене ягня; 
він пропонував обмін, ремісник торгувався; не відриваючи 
рук від глека та від круга, він показав підборіддям на гірку 
полив’яних мисок. Я дивився на двох чоловіків, ні їхні 
чорні вовняні шапочки з каймою, їхні смугасті халати, їхні 
рудуваті бороди, їхні жести тисячолітньої давнини. Чи 
була хоч одна деталь у тій сцені, яка не могла б існувати за 
часів Хайяма?

Легенький вітерець, пісок починає здійматися у 
повітря, одяг надимається, уся площа вкривається серпан
ком нереальності. Я переводжу очі. Навколо Регістану 
здіймаються три пам’ятники, три велетенські ансамблі, 
вежі, портали, куполи, високі мури, усі оздоблені витон
ченими мозаїками, арабесками із золотими, аметистовими
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та бірюзовими відблисками. Так старанно виведені напи
си. Усе це ще величне, але вежі похилилися, куполи 
розвалені, фасади облуплені, понищені часом, вітром, 
століттями байдужості; жоден погляд не піднімається до 
цих монументів, гоноровитих колосів, величних, але до 
яких усім байдуже -  грандіозний театр для нікчемної п’єси.

Я відійшов задкуючи; спіткнувся об чиюсь ногу, 
повернувся, щоб вибачитися і побачив чоловіка вбраного, 
як і я, по-європейському, який прилетів з тієї самої далекої 
планети. Зав’язалася бесіда. То був росіянин, археолог. Він 
також привіз із собою тисячу запитань. Але він уже 
отримав деякі відповіді.

-  У Самарканді час розвивається від катаклізму до 
катаклізму, від чистої сторінки до чистої сторінки. Коли 
монголи зруйнували місто у XIII столітті, житлові квар
тали перетворилися на суцільні руїни та гори трупів. їх 
мусили покинути; ті, хто вижили подалися відбудовувати 
собі житло на інше місце, південніше. Так само як і будь- 
яке старе місто, Самарканд Сельджукідів поволі вкрився 
шарами піску, тепер він є тільки широким полем на 
узвишші. Під землею живуть скарби та таємниці; а на 
поверхні -  пасовиська. Одного дня треба буде все відкри
ти, викопати будинки та вулиці. І в такий спосіб звільнене 
місто зуміє розповісти нам свою історію.

Він перервався на хвилю.
-  Ви археолог?
-  Ні. Це місто притягує мене з інших причин.
-  Чи буде нескромним, якщо я запитаю яких?
Я розповів йому про рукопис, про вірші, про 

хроніку, про картини, що зображали коханців із Самар
канду.

-  Я б так хотів побачити цю книгу! Чи знаєте ви, що 
все, що існувало у ті часи було знищене? Немов через
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прокляття. Мури, палаци, фруктові сади, парки, каналіза
ції, культові місця, книги, основні об’єкти мистецтва. 
Пам’ятки, які ми бачимо сьогодні, були збудовані пізніше, 
Тамерланом і його наступниками, їхній вік менше п’ятиста 
років. Але від часів Хайяма не залишилося нічого, окрім 
черепків глиняного посуду і, як ви щойно мені повідоми
ли, цього рукопису, який дивовижним чином зберігся. Ви 
отримали виключну можливість тримати його у руках, 
почитати у вільний час. Привілей, та тяжку відповідаль
ність.

-  Можете повірити мені -  я це усвідомлював. Від
тоді, коли я дізнався про існування цієї книги я жив тільки 
для неї, вона вела мене від пригоди до пригоди, її світ став 
моїм, її берегиня -  моя кохана.

-  І саме для того, щоб побачити місця, які описані у 
ньому, ви здійснили цю подорож до Самарканду?

-  Я сподівався, що мешканці міста принаймні 
покажуть мені, де розташовувалися давні квартали.

-  Мені шкода, що мусив розчарувати вас, знову 
сказав мій співрозмовник, але про епоху, яка захоплює вас 
ви не зможете знайти нічого крім легенд, історій про 
джинів та дивівК Це місто створює їх з насолодою.

-  Більше ніж інші міста Азії?
-  Дуже того боюся. Я питаю себе чи бува сусідство з 

цими руїнами не розпалює природнім чином уяву наших 
жалюгідних сучасників. І потім є це місто, зарите під зем
лею. Віками діти провалювалися у ті тріщини і більше не 
з’являлися, звідти долинали дивні звуки, або це лише 
ввижалося комусь, звуки, що виходили з нутрощів землі! 
Саме так народилася найвідоміша легенда Самарканду, та 
легенда, яка багато додає до таємничості, що огортає назву 
цього міста.

Я дозволив йому розповісти.
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-  Кажуть, що цар Самарканду хотів реалізувати мрію 
усякої людини -  уникнути смерті. Переконаний у тому, що 
вона приходить з неба і бажаючи зробити так, щоб вона 
ніколи не змогла дістатися до нього, він побудував собі під 
землею величезний залізний палац, до якого не було 
жодного доступу. Той цар був казково багатий і наказав 
викувати для себе штучне сонце, яке вставало зранку та 
сідало увечері щоб зігрівати його і вказувати для нього 
плин днів. Але даремно! Богові Смерті вдалося обдурити 
пильність монарха і він проник у середину палацу щоб 
виконати свою справу. Йому треба було довести усім лю
дям, що жодне створіння не може уникнути смерті, якими 
б великими не були його могутність, багатство, вправність 
чи його пиха. Самарканд таким чином став символом 
неминучої зустрічі людини з її долею.

Куди поїхати після Самарканду? Для мене то був 
найвіддаленіший край Сходу, місце усіх чудес та незмірної 
ностальгії. Коли я полишав місто, я вирішив повернутися 
до себе, моїм бажанням було знову опинитися в Аннапо- 
лісі, провести там кілька років осіло, щоб відпочити від 
моїх мандрів. І тільки після цього знову поїхати звідти.

Тож я склав найбожевільніший план: повернутися 
до Персії, забрати Ширін та рукопис Хайяма перед тим, як 
разом загубитися у невідомості у якійсь великій столиці, 
Парижі, Відні чи Нью-Йорку. Жити разом на Заході у 
ритмі Сходу хіба це не рай?

Зворотною дорогою я був самотнім та відсутнім, 
зайнятий тільки аргументами, які я збирався висунути 
Ширін. «Поїхати... поїхати... -  скаже вона мабуть утомле
но, -  хіба ти не можеш задовольнитися тим, щоб бути 
щасливим?» Але я не втрачав надії здолати її нерішучість.
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Коли кабріолет, що я винайняв на березі Каспійсь
кого моря, привіз мене до Зарганди, перед замкненими 
дверима моєї оселі вже знаходилося авто «Jewel-40», що 
мало прямо посеред капоту зоряний прапор. Водій вий
шов і запитав хто я. У мене промайнула дурна думка, що 
він чекав на мене відколи я поїхав. Він заспокоїв мене, 
адже був він тут тільки від ранку.

-  Мій начальник сказав мені, щоб я залишився тут 
до вашого повернення.

-  Але я міг би повернутися через місяць, або через 
рік, або й ніколи.

Моя приголомшеність зовсім його не схвилювала.
-  Але ж ви тут!
Він простягнув мені записку нашвидкуруч написану 

повноважним послом Сполучених Штатів, Чарльзом В. 
Расселом.

Вельмишановний пане Лесаж,
Для мене було б великою честюу якби ви змогли 

прийти до посольства сьогодні о четвертій. Йдеться про 
важливу та термінову справу. Я попросив мого шофера 
залишатися до ваших послуг.

XLIV

У посольстві на мене чекали двоє чоловіків з однако
вим стриманим нетерпінням. Рассел, у сірому костюмі- 
трійці, з муаровим метеликом і з обвислими вусами, що 
були схожі на вуса Теодора Рузвельта, але мали більш 
охайно окреслений контур, і Фазель у своїй вічній білій 
сорочці, чорній накидці та блакитному тюрбані. Звісно,
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саме дипломат відкрив зустріч невпевненою, але правиль
ною французькою мовою.

-  Збори, які відбуваються сьогодні, з тих, які 
змінюють хід історії. Наша зустріч означає зустріч двох 
націй, яка відбувається всупереч дистанціям та відмін
ностям, ці нації -  Сполучені Штати, що є молодою нацією, 
але яка має давню демократію, та Персія, яка є давньою 
нацією, багатотисячолітньою, але із зовсім юною 
демократією.

Краплинка таємничості, урочистий тон, один погляд 
на Фазеля, щоб упевнитись, що промова не суперечила 
його позиціям. А далі -  продовження:

-  Кілька тижнів тому мене було запрошено до 
Демократичного клубу Тегерану, я висловив до моєї ауди
торії глибоку симпатію, яку відчуваю до конституційної 
революції. Це почуття поділяє президент Тафт і пан Нокс, 
наш державний секретар. Маю додати, що останньому 
відомо про нашу сьогоденну зустріч і що він чекає від мене 
повідомлення телеграмою про висновки, яких ми дійдемо.

Він передав слово Фазелю, щоб той пояснив мені
все:

-  Чи пам’ятаєш ти той день, коли ти хотів перекона
ти мене не опиратися військам царя?

-  Той тяжкий обов’язок?
-  Я ніколи не сердився на тебе через це, ти зробив 

усе, що мусив зробити, і в певному сенсі ти мав рацію. Але 
те, чого я боявся, нажаль, сталося. Росіяни так і не вийшли 
з Тебрізу, населення там зазнає щоденного гноблення, 
козаки зривають покривала з жінок на вулицях, синів Ада- 
ма ув’язнюють за найменшої нагоди.

Але є ще одна серйозніша річ, ще серйозніша ніж 
окупація Тебрізу. Нашій демократії загрожує знищення. 
Пан Рассел сказав про неї «юна», але він міг додати
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«вразлива», «якій легко загрожувати». На позір, усе йде 
добре, народ найщасливіший, базар процвітає, релігійні 
лідери видаються лояльними. Але потрібне диво, щоб вся 
ця споруда не розвалилася. Чому? Тому, що наші фонди 
спустошені. Через минуле, звісно. Старий режим мав 
доволі цікавий спосіб збирати податки: він віддавав кожну 
провінцію на поталу кільком грабіжникам, які знекровлю
вали населення і залишали гроші собі, обмежуючись тим, 
що виділяли з них невелику частку щоб придбати собі 
протекцію при дворі. Саме звідси випливають усі наші 
нещастя. Коли скарбниця була пуста, вони брали в борг у 
Росії та Англії, які, для відшкодування своїх витрат, 
отримували концесії та привілеї. Саме таким чином цар 
утрутився у наші справи і ми за низькою ціною втратили 
усі наші багатства. А нова влада опинилася перед цією ж 
дилемою, що й колишні керівники: якщо їй не вдається 
зібрати податки як роблять сучасні країни, вона буде 
змушена прийняти опіку сильніших держав. Для нас є 
терміновою необхідністю оздоровити наші фінанси. 
Модернізація Персії може розпочатися тільки з цього; 
свобода Персії залежить від цього.

-  Якщо ліки такі очевидні, чого ще чекати, щоб 
застосувати їх?

-  Жоден перс на сьогодні не здатен взяти на себе 
подібну задачу. Сумно сповіщати про це у країні з 
десятьма мільйонами мешканців, але не треба недооціню
вати значення неосвіченості. Тут нас тільки жменька, тих, 
хто отримав сучасну освіту, подібну до тієї, яку отримують 
великі державні посадовці у розвинутих країнах. Єдина 
галузь, у якій ми маємо численних компетентних осіб -  це 
дипломатія. Щодо іншого, якщо йдеться про армію, 
транспорт, або, найголовніше, фінанси -  у нас не має 
нікого. Якби наш режим міг протриматися двадцять, трид
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цять років, він би сформував, без сумніву, покоління 
фахівців, здатних зайнятися усіма цими секторами. 
Чекаючи на це, найкраще рішення яке постає перед нами -  
це звернутися до чесних та компетентних іноземців. 
Нелегко їх знайти, я знаю. У минулому ми мали найгірший 
досвід з Наусом, Ляховим та багатьма іншими. Але я не 
впадаю у відчай. Я переговорив на цю тему з кількома 
колегами з парламенту, з уряду, ми вважаємо, що Сполу
чені Штати могли 6 нам допомогти.

-  Мені це лестить, -  сказав я спонтанно, -  але чому 
моя країна?

Чарльз Рассел відреагував на моє зауваження рухом 
здивування та занепокоєння. Але Фазель швидко заспокоїв 
його:

-  Ми розглянули одну за одною усі могутні держави. 
Росіяни та британці будуть занадто раді прискорити наш 
шлях до банкрутства, щоб краще запанувати над нами, 
французи надто переймаються своїми стосунками з царем, 
щоб клопотатися нашою долею. Загалом вся Європа 
зайнята грою в альянси і контр-альянси, у якій Персія буде 
тільки простою розмінною монетою, клітиною на шахів
ниці. Тільки Сполучені Штати можуть зацікавитися нами, 
не намагаючись нас завоювати, тож я звернувся до пана 
Рассела і запитав його, чи знає він американця, який був би 
здатен взяти на себе цю важку задачу. Маю визнати, що 
саме він згадав твоє ім’я, я абсолютно забув, що ти 
отримав фінансову освіту.

-  Мені лестить така довіра, -  відповів я, -  але я 
зовсім не та людина, яка вам потрібна. Не зважаючи на 
диплом, який я отримав, я нікчемний фінансист, я ніколи 
не мав нагоди використати мої знання на практиці. Тут 
треба мабуть винуватити мого батька, який побудував так 
багато кораблів, що мені ніколи не потрібно було пра
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цювати, щоб заробляти на життя. Я завжди займався 
тільки сутнісними речами, тобто пустими: мандри і 
читання, кохання і віра, сумніви, боротьба. Іноді -  
писання.

Знічений сміх, обмін занепокоєними поглядами. Я 
продовжив:

-  Коли б ви знайшли таку людину, я міг би бути коло 
неї, давати їй поради, робити численні послуги, але саме 
від неї слід було б чекати компетентності та тяжкої праці. 
Я сповнений доброї волі, але я неук та ледар.

Не бажаючи наполягати, Фазель вирішив відповісти 
мені у тому ж тоні:

-  Це правда, я можу це підтвердити. І потім ти маєш 
ще й інші вади, ще значніші. Ти мій друг, і всі це знають, 
мої політичні супротивники мали б тільки одну мету -  
завадити твоєму успіху.

Рассел слухав мовчки, зберігаючи на лиці застиглу 
посмішку, ніби забув про неї. Звісно наші жарти не були 
йому до смаку, але він не зраджував своїй холоднокров
ності. Фазель повернувся до нього.

-  Я жалкую через дезертирство Бенжамена, але воно 
нічого не змінює у нашій згоді. Можливо, варто довірити 
таку відповідальність людині яка ніколи не була замішана, 
зблизька чи здалека, у справах Персії.

-  Ви маєте когось на увазі?
-  Я не маю жодних ідей щодо цієї особи. Я б хотів 

щоб це була людина тверда, чесна і з незалежним розумом, 
я навіть міг би сказати, що бачу його перед собою; 
елегантний чоловік, чистий душею, який поводиться 
прямолінійно і дивиться прямо. Людина, яка б нагадувала 
Баскервіля.
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Послання перського уряду до свого посольства у 
Вашингтоні від 25 грудня 1910 року було складено у таких 
словах:

«Негайно добийтеся від державного секретаря, щоб 
він зв’язав вас з американськими фінансовими авторите
тами з метою найняти, на посаду головного скарбника 
Персії американського незацікавленого експерта, на 
підставі попереднього трирічного контракту, що підлягає 
ратифікації парламентом. В його обов’язки входитиме 
реорганізація ресурсів Держави, отримання доходів та їхня 
витрата, йому буде допомагати ексцерт-бухгалтер та 
інспектор, який забезпечуватиме загальний контроль 
отримання податків у провінціях.

Посланець сполучених Штатів у Тегерані повідомляє 
нас, що Державний секретар згоден. Зв’яжіться з ним на 
пряму, уникайте дій через посередників. Передайте йому 
повний текст цього послання і дійте згідно з пропо
зиціями, які він зробить».

2 лютого Меджліс ухвалив призначення на посаду 
американських експертів, абсолютною більшістю та під 
FpiM оплесків.

Через кілька днів міністр фінансів, який представив 
проект депутатам, був убитий посеред вулиці двома 
грузинами. Того ж вечора драгоман російського посольст
ва з’явився у міністерстві закордонних справ Персії 
вимагаючи, щоб убивці, піддані царя, були негайно видані 
йому. У Тегерані кожен зрозумів, що ця дія була відповід
дю Санкт-Петербурга на результат голосування у парла
менті, але власті воліли поступитися, щоб не поглиблю
вати суперечностей у стосунках зі своїм могутнім сусідом. 
Тож убивць відпровадили до посольства, потім до 
кордону, і щойно вони його перетнули, вони були вільні.

На знак протесту базар закрив свої двері, «сини
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Адама» закликали бойкотувати російські товари, навіть 
повідомляли про акти помсти проти вихідців із Грузії, 
горджі, яких було багато у країні. У той же час уряд, підтри
маний пресою закликав до спокою: справжні реформи ось- 
ось почнуться, говорили вони, приїдуть експерти, скоро 
державні фонди будуть повні, ми сплатимо наші борги, ми 
позбудемося будь-якої покровительства, ми матимемо 
школи, лікарні, та сучасну армію, яка примусить царя 
залишити Тебріз, яка завадить йому тримати нас під загро
зою.

Персія чекала на дива, і дійсно, дива мали відбутися.

XLV

Про перше диво мені повідомив Фазель. Він говорив 
пошепки, але мав вигляд тріумфатора:

-  Поглянь на нього! Я ж казав тобі, що він має бути 
схожим на Баскервіля!

То був Морган Шустер, новий головний скарбник 
Персії. Він підійшов до нас щоб привітатися. Ми поїхали 
зустріти його на дорозі до Казвіну. Він прибув зі своєю 
родиною, у старих пошарпаних поштових каретах, за
пряжених жалюгідними шкапами. Його подібність до 
Говарда була дивовижною: ті самі очі, той самий ніс, те 
саме прискіпливо поголене обличчя, може трішки 
кругліше, те саме світле волосся, перетнуте тим же проді
лом, те ж рукостискання, ґречне, але завойовне. Те, як ми 
дивилися на нього могло його розсердити, але він нічого 
не показав; правда, прибуваючи до чужої країни і за таких 
виключних обставин, він мав бути готовим до того, що 
стане об’єктом неослабної цікавості. І надалі, протягом 
всього свого перебування у Персії, він піддавався спос
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тереженню, прискіпливому нагляду, навіть переслідуван
ням. Раз-по-раз у цьому була неприхована недоброзич
ливість. Кожна його дія, кожне його невтручання ставало 
предметом доповіді та коментарів, і що б не відбувалося, 
Шустера хвалили або проклинали.

Через тиждень після його прибуття вибухнула пер
ша криза. Серед сотень осіб, які кожного дня приходили 
привітати американців, деякі запитували Шустера, коли 
він збирається прийти з візитом до російського та англій
ського посольства. Від відповіді він ухилявся. Але 
запитання стали наполегливими і справа зазнала розголо
су, викликаючи пожвавлене обговорення на базарі: чи 
повинен був американець віддати візити ввічливості до 
посольств? Останні заявляли, що з них зробили посміхо
висько. Атмосфера напружувалася. З огляду на роль, яку 
він зіграв у приїзді Шустера, Фазель був у особливо 
скрутному становищі через це дипломатичне ускладнення, 
що загрожувало зірвати його місію. Він попросив мене 
втрутитися.

Тож я прийшов до мого співвітчизника, у палац 
Атабак, будівлю з білого каменю, яка складалася з тридця
ти просторих кімнат, умебльованих частково на східний а 
частково на європейський манер, прикрашених килимами 
та витворами мистецтва. Тонкі колони його фасаду 
відбивалися у ставку. Навколо палацу розкинувся величез
ний парк, де були розсіяні штучні озера та водограї -  
справжній перський рай, в якому спів цикад заглушував 
міський шум. Це була одна з найпрекрасніших резиденцій 
у Тегерані. Раніше вона належала колишньому прем’єр- 
міністру, пізніше її викупив багатий комерсант із послі
довників зороастризму, який був таким палким прихиль
ником конституції, що люб’язно віддав свій палац у 
розпорядження американців.
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Шустер зустрів мене на Ганку. Він відійшов від 
дорожньої втоми і видався мені досить молодим. Йому 
було лише тридцять чотири, а на вигляд можна було дати 
менше. А я ж бо думав, що з Вашингтону пришлють 
убіленого сивинами експерта з виглядом преподобного!

-  Я прийшов поговорити з вами про цю справу з 
посольствами.

- 1 ви також?
Здавалося, це його розважило.
-  Я не знаю, -  наполягав я, -  чи ви усвідомлюєте той 

масштаб, якого набуло це питання протоколу. Не забу
вайте, ми знаходимося у країні інтриг!

-  Я не знаю такої людини, яка 6 більше за мене 
насолоджувалася б інтригами.

Він знову сміється, але раптом переривається, пов
ністю повертає собі серйозний вигляд, якого вимагала 
його посада.

-  Пане Лесаж, ідеться не тільки про протокол. 
Йдеться про принципи. Перед тим як зайняти цю посаду я 
зібрав багато інформації про десятки іноземних експертів, 
які приїздили сюди у цю країну до мене. Деяким не 
бракувало ні компетенції, ані доброї волі. Але всі вони 
зазнали невдачі. Знаєте чому? Тому, що вони потрапили у 
пастку, до якої сьогодні штовхають мене. Мене призначив 
головним скарбником Персії парламент Персії, тож 
абсолютно нормально, що я повідомляю про моє прибуття 
шахові, регенту, уряду. Я американець, тож я можу також 
відвідати цього чарівного пана Рассела. Але чому від мене 
вимагають візитів ввічливості до росіян та англійців, 
бельгійців чи австрійців?

Я скажу вам: тому, що вони хочуть показати всім, 
перському народові, який так багато чекає від амери
канців, парламенту, який найняв нас попри увесь той тиск,
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який він витримав, що Морган Шустер є таким само 
чужинцем, як і всі решта, фарангі. Щойно я зроблю мої 
перші візити, запрошення посиплються на мене звідусіль, 
дипломати люди ґречні, гостинні та освічені, вони 
говорять мовами, якими володію і я, вони грають в ігри, 
які можуть розважати і мене. Тож я 6 тут щасливо поживав 
собі між партіями в бридж, чаюваннями, іграми в теніс, 
верховою їздою та балами-маскарадами, і коли б я повер
нувся до себе, через три роки, я був би багатим, веселим, 
засмаглим та здоровим. Але не за тим я сюди приїхав, пане 
Лесаж!

Він майже кричав. Невидима рука, яка, можливо, 
належала його дружині, непомітно прикрила двері віталь
ні. Здалося, він її не помітив. Він продовжив:

-  Я приїхав сюди з конкретним завданням: модер
нізувати фінансову систему Персії. Ці люди звернулися до 
нас тому, що довіряють нашим інституціям і нашому 
вмінню управляти справами. Я не бажаю ні розчаровувати 
їх, ні обманювати. Я приїхав із християнської країни, пане 
Лесаж, і для мене це дещо означає. Яке уявлення мають 
сьогодні перси про християнські країни? Дуже християн
ська Англія заволоділа їхньою нафтою, дуже християнська 
Росія нав’язує їм свою волю за найбільш цинічним 
законом найсильнішого. Які християни приїздили до них 
до сьогодні? Шахраї, нахаби, безбожники, козаки. І якої ви 
хочете щоб вони були думки про нас після цього? У якому 
світі будемо ми жити разом? Хіба ми не можемо 
запропонувати їм інший вибір, окрім вибору між тим, чи 
бути їм нашими рабами чи стати нашими ворогами? Хіба 
вони не можуть бути партнерами, рівнею нам? На щастя, 
деякі серед них ще продовжують вірити у нас, у наші 
цінності, але скільки ще часу зможуть вони стримувати 
тисячі голосів які прирівнюють європейця до демона?
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На що буде схожа Персія завтра? Це залежатиме від 
нашої поведінки, від того прикладу, який ми запропо
нуємо. Офіра Баскервіля змусила забути хижість багатьох 
інших. Я відчуваю найбільшу повагу до нього, але, 
запевняю вас, я не маю наміру помирати, я хочу бути 
чесним, просто чесним. Персії я служитиму так само як і 
американській компанії, я не обкрадатиму її, але намага
тимусь оздоровити її та зробити процвітаючою, я поважа
тиму поради її адміністрації, але без цілування рук та 
шанобливих поклонів.

Мої сльози полилися. Так по-дурному. Шустер 
замовк, він дивився на мене зі стриманістю та деякою 
розгубленістю.

-  Якщо я, не бажаючи того, завдав вам болю моїм 
тоном або моїми інтонаціями, прошу вас мені вибачити.

Я підвівся і простягнув йому руку.
-  Ви не завдали мені болю, пане Шустер, просто ви 

мене вразили. Я передам ваші слова моїм перським 
друзям, їхня реакція не відрізнятиметься від моєї.

Виходячи від нього я побіг до Бахаристану, я знав, 
що знайду там Фазеля. Щойно я угледів його здаля, я 
закричав:

-  Фазелю, ще одне диво!
13 червня перський парламент вирішив, безпреце

дентною кількістю голосів, довірити Морганові Шустеру 
всі повноваження для реорганізації фінансів країни. 
Відтоді він мав регулярно бути присутнім у Раді міністрів.

Тим часом інший випадок став предметом розмов 
на базарі та в канцеляріях. Чутка невідомого походження, 
але про яке легко здогадатися, звинувачувала Моргана 
Шустера у приналежності до перської секти. Річ сама по
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собі може здатися абсурдною, але ті, хто її розповсюдили 
добре відфільтрували свою отруту щоб надати пліткам 
правдоподібний вигляд. За один день в очах натовпу 
американці стали підозрілими. Мені ще раз було доручено 
поговорити про це з головним скарбником. Наші стосунки 
потепліли після нашої першої зустрічі. Він називав мене 
Бен, я називав його Морган. Я виклав йому суть обвинува
чень:

-  Кажуть, що серед твоїх слуг є відомі бабі та бахаї, 
це мені підтвердив Фазель. Також кажуть, що бахаї нещо
давно заснували у Сполучених Штатах дуже активну гілку 
своєї секти. З цього зробили висновок, що всі американці 
делегації в дійсності належать до бахаї які під приводом 
оздоровлення фінансової системи країни приїхали 
завойовувати прихильників.

Морган на хвилю замислився:
-  Я відповім на одне важливе питання: я приїхав не 

для того, щоб проповідувати та навертати, а для того, щоб 
реформувати фінанси Персії, які мають в тому величезну 
потребу. Я додам, щоб тебе поінформувати, що я, звісно, 
не є ніяким бахаї, що я дізнався про існування цих сект 
тільки з книжки професора Брауна, як раз перед приїздом 
сюди, і що я досі не спроможний розрізнити бабі від бахаї 
Якщо йдеться про моїх слуг, яких у цьому домі не менше 
п’ятнадцяти осіб, то всім відомо, що вони працювали тут 
до мого приїзду. їхня робота задовольняє мене, і це єдина 
річ, яка для мене є важливою. Я не маю звички судити моїх 
співробітників за їхніми релігійними віруваннями чи за 
кольором їхньої краватки!

-  Я чудово розумію твоє ставлення, воно відповідає 
моїм власним переконанням. Але ми у Персії, реакції тут 
дещо відмінні. Я щойно зустрівся з новим міністром 
фінансів. Він вважає, що для того, щоб змусити замовк

334



нути наклепників, потрібно звільнити слуг, яких це стосу
ється. Принаймні деяких із них.

-  Міністр фінансів переймається через цю справу?
-  Більше ніж ти думаєш. Він боїться, щоб вона не 

поставила під загрозу всі заходи розпочаті у його секторі. 
Він попросив мене сьогодні ж увечері доповісти йому про 
нашу зустріч.

-  Ну то я не буду тебе затримувати. Передаси йому, 
що жодного зі слуг я не звільню, і що для мене справа на 
цьому вичерпується!

Він устав; я мусив наполягати:
-  Я не впевнений, що ця відповідь буде достатньою, 

Моргане!
-  Навіть так? Тоді ще додаси: «Пане міністре фінан

сів, якщо ви не маєте кращої робити ніж прискіпливо 
вивчати релігійну приналежність мого садівника, я можу 
надати вам більш важливі досьє, щоб зайняти ваш час».

Я передав міністрові тільки зміст його слів, але, я 
практично переконаний, що Морган дослівно йому повто
рив усе це сам за найпершої ж нагоди. Не роблячи з цього 
ніякої драми. В дійсності всі були щасливі тим, що деякі 
речі, які мались на увазі могли нарешті бути сказаними 
прямо.

-  Відколи Шустер тут, -  сказала якось Ширін, -  в 
атмосфері з'явилося щось більш здорове, більш чисте. 
Коли бачиш хаотичну, незбагненну ситуацію, завжди 
уявляєш собі, що потрібні століття, щоб із неї вийти. 
Раптом з'являється людина і, ніби завдяки чарам, дерево, 
яке всі вважали приреченим, знову зеленіє, знову починає 
щедро поростати листям, плодами та давати тінь. Цей 
іноземець повернув мені віру у людей моєї країни. Він не 
говорить до них, як до аборигенів, він не зважає на 
вразливість та дріб'язковості, він говорить до них як до
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людей, і аборигени самі починають дивитися на себе, як на 
людей. Чи ти знаєш, що у моїй власній родині старі жінки 
моляться за нього?

XLVI

Я жодною мірою не відійду від істини, стверджуючи, 
що того 1911 року вся Персія жила у «добу американця», і 
що він, з усіх високопосадовців, був, безумовно, найбільш 
популярним, і одним з найбільш могутніх. Газети підтри
мували його діяльність, тим більше, їхній ентузіазм 
живило те, що він давав собі клопоту іноді збирати 
редакторів, щоб викласти їм свої проекти та навіть 
попросити в них поради щодо деяких особливо дражливих 
питань.

А головне -  у своїй важкій місії він уже був на шляху 
до успіху. Ще до реорганізації податкової системи, Шустер 
зумів врівноважити бюджет просто обмеживши крадіжки 
та розтринькування. До його появи незліченна кількість 
людей, принци, міністри чи високопосадовці направляли 
до Скарбниці свої вимоги, просто цифру нашкрябану на 
жирному аркуші і чиновники були вимушені задоволь
няти їх, під загрозою втрати посади або життя. З приходом 
Моргана все змінилося за один день.

Ось один із численних прикладів. 17 червня у Раді 
міністрів Шустера патетичним тоном попросили суму у 
сорок дві тисячі туманів щоб виплатити належну платню 
військам у Тегерані.

-  У разі відмови, вибухне повстання, і саме головний 
скарбник понесе в цьому повну відповідальність! -  
вигукнув Амір-і-Азам, «Верховний емір», міністр війсь
кових справ.
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Відповідь Шустера не забарилася:
-  Пан міністр десять днів тому взяв таку саму суму. 

Що він з нею зробив?
-  Я витратив її на сплату частини заборгованих вип

лат, родини солдатів голодують, усі офіцери в боргах, 
ситуацію неможливо стримувати!

-  Пане міністре, чи дійсно від цієї суми нічого не 
залишилося?

-  Жодної копійчини!
Тоді Шустер дістав зі своєї кишені маленький аркуш 

брістольського картону вкритий дрібним почерком, який 
він підкреслено вивчив перед тим, як ствердити:

-  Сума, яку Скарбниця виплатила десять днів тому, 
була повністю покладена на особистий рахунок міністра, 
жодного туману не було витрачено, тут я маю ім’я банкіра 
та цифри.

Верховний емір підвівся, огрядний велет, який 
випромінював гнів; він приклав долоню до грудей і розлю
ченим поглядом обвів своїх колег:

-  Хтось спробує піддати сумніву мою честь?
Оскільки ніхто не заспокоїв його з цього приводу,

він додав:
-  Присягаюся. Якщо така сума дійсно є на моєму 

рахунку, то я останній, який про це дізнався.
Кілька недовірливих гримас проявилися навколо 

нього, вирішили запросити банкіра і Шустер попросив у 
членів кабінету зачекати на місці. Щойно повідомили про 
те, що чоловік прибув, міністр військових справ поспішив 
йому на зустріч. Обмінявшись із ним кількома словами, 
сказаними пошепки, Верховний емір повернувся до своїх 
колег з невинною посмішкою:

-  Цей клятий банкір не зрозумів моїх вказівок, він не 
заплатив військам. Це непорозуміння!
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Інцидент, попри ускладнення, було вичерпано, але 
відтоді державні високопосадовці більше не наважувалися 
вдаватися до неприкритого пограбування Скарбниці, яке 
продовжувалося століттями. Звісно, були незадоволені, але 
вони могли тільки замовкнути, оскільки більшість людей, 
навіть серед урядовців, мали причини щоб бути задово
леними: вперше в історії, чиновники, солдати та перські 
дипломати за кордоном отримували свою платню вчасно.

Навіть у міжнародних фінансових колах почали 
вірити у диво Шустера. Доказ тому -  брати Селігман, 
лондонські банкіри, вирішили надати Персії позику у 
чотири мільйони фунтів стерлінгів, не виставляючи 
жодних принизливих умов, які зазвичай супроводжували 
операції такого типу. Без стягнення з митних зборів, без 
бодай якоїсь іпотеки -  то була нормальна позика 
нормальному клієнтові, гідному поваги, потенційно 
платоспроможному. Це був важливий крок. В очах тих, хто 
намагався підкорити Персію це був небезпечний пре
цедент. Британський уряд втрутився щоб заблокувати 
позику.

Тим часом цар вдався до більш брутальних методів. 
У липні стало відомо, що колишній шах повернувся разом 
з двома своїми братами на чолі армії найманців, щоб 
відвоювати свою владу. Хіба не повинен він був пере
бувати під охороною, у резиденції в Одесі, після квапливої 
обіцянки російського уряду ніколи не дозволяти йому 
повертатися до Персії? Коли з цього приводу запитали 
російську сторону, із Санкт-Петербурга отримали відпо
відь, що, мовляв, старий шах обдурив нагляд і подоро
жував із фальшивим паспортом, а його озброєння було 
транспортоване у ящиках із написом «мінеральна вода». І 
ніби Росія зовсім не причетна до повстання. Отже, шах 
полишив свою резиденцію в Одесі, перетнув зі своїми
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людьми кілька сотень миль, які відділяли Україну від 
Персії, завантажив своє озброєння на російський пакет
бот, перетнув Каспійське море і зійшов на берег Персії, і 
при цьому ні уряд царя, ні його армія, ні «охранка» -  його 
таємна поліція -  не були про те жодним чином поінфор
мовані?!

Але навіщо тепер намагатися щось довести? Потріб
но передовсім не дозволити зруйнувати слабку перську 
демократію. Парламент звернувся до Шустера з проханням 
про позику. На цей раз американець не сперечався. 
Навпаки, він зробив так, щоб за кілька днів армію підго
тували і спорядили найкращою на той час амуніцією, 
забезпечили величезними запасами боєприпасів і особисто 
запропонував ім’я командувача, Ефраїм-хана, блискучого 
вірменського офіцера, якому вдасться через три місяці 
відбити напад колишнього шаха і відправити його за межі 
перського кордону.

У канцеляріях всього світу ледве могли повірити -  
невже Персія стала сучасною, розвиненою державою? Такі 
повстання зазвичай продовжувалися роками. Для біль
шості спостерігачів у Тегерані і закордоном відповідь 
полягала в одному слові -  Шустер. Тепер його роль значно 
виходила за межі посади головного скарбника. Це він 
запропонував парламентові проголосити колишнього 
шаха поза законом і повісити на стінах в усіх містах країни 
«Wanted»^ у найчистішому стилі Дикого Заходу, пропо
нуючи значні суми тим, хто допоможе впіймати непо
кірного імператора та його братів. Це довершило справу 
підриву поваги до поваленого монарха в очах населення.

Цар не перестав сердитися. Для нього відтоді було 
ясно, що його амбіції у Персії не могли бути задоволе
ними, поки Шустер буде там. Він вважав, що повинен 
змусити його поїхати! Потрібно було створити інцидент,
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великий інцидент. Це завдання було довірене одній людині 
-  колишньому консулу у Тебрізі, Похітанову, який став 
генеральним консулом у Тегерані.

Завдання -  це дуже скромне слово, оскільки, за таких 
обставин, слід говорити про прискіпливо розроблену, хоча 
і без великих тонкощів, змову. Парламент вирішив 
конфіскувати майно двох братів колишнього шаха, які 
керували повстанням. Зобов’язаний, як головний скарб
ник, виконати вирок, Шустер хотів все здійснити у повній 
відповідності до закону. Головний маєток, який слід було 
вилучити, був розташований неподалік від палацу Атабак і 
належав принцу, який мав титул «Сяйво Султанату»; 
американець послав туди, разом із загоном жандармерії, 
цивільних чиновників, озброєних ордером, оформленим 
відповідно до вимог закону. Там вони натрапили на коза
ків, яких супроводжували російські консульські офіцери, 
які заборонили жандармам заходити у маєток, погрожую
чи застосувати силу, якщо вони не підуть звідти якнай
швидше.

Коли його повідомили про те, що відбулося, Шустер 
відправив одного зі своїх помічників до російського 
посольства. Його прийняв Похітанов, який, агресивним 
тоном, надав йому наступне пояснення: мати принца Сяй
во Султанату написала цареві та цариці і просила їхнього 
захисту, який їй милостиво надали.

Американець не вірив власним вухам: щоб іноземці, 
говорив він, мали в Персії привілей безкарності, щоб убив
ці перського міністра не могли бути засудженими тому, що 
вони піддані царя? Це ж несправедливо! Ну згода, це 
встановлене правило, яке важко змінити, але те, що перси 
в будь-який момент можуть передати свою власність під
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протекцію іноземного монарха, щоб обійти закони власної 
країни -  це вже щось нове, нечуване та небувале. Шустер 
не бажав миритися з цим. Він віддав наказ жандармам піти 
і заволодіти вказаними маєтками, не вдаючись до насилля, 
але переконливо. Цього разу Похітанов дозволив це 
зробити. Він створив інцидент. Його завдання було вико
нане.

Реакція не забарилася. У Санкт-Петербурзі опри
люднили звернення, яке стверджувало, що те, що відбу
лося означало агресію проти Росії, образу нанесену цареві 
та цариці, вони вимагали офіційних вибачень від уряду 
Тегерану. Збожеволілий прем’єр-міністр Персії попросив 
поради у британців; Foreign Office^ відповів, що цар не 
жартує, що він зібрав війська у Баку, й збирається 
завоювати Персію і що з обережності слід прийняти уль
тиматум.

24 листопада 1911 року перський міністр закордон
них справ, який був у розпачі, з’явився до російського 
посольства і запобігливо потис руку повноважного посла 
промовляючи такі слова:

«Ваша світлосте, мій уряд уповноважив мене висло
вити вам вибачення від його імені через образу, яку 
отримали консульські офіцери вашого уряду».

Все ще продовжуючи потискати руку, яку йому 
простягнули, представник царя відповів:

«Ваші вибачення прийняті як відповідь на наш пер
ший ультиматум, але маю вам сповістити, що у Санкт- 
Петербурзі готується другий ультиматум. І щойно 
отримаю його, я вас ознайомлю з його змістом».

Обіцянку виконано. Через п’ять днів, 29 листопада 
опівдні, дипломат представив міністрові іноземних справ 
новий ультиматум, додаючи усно, що його текст уже 
отримав схвалення у Лондоні і що він має бути задово
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лений протягом сорока восьми годин.
Перший пункт -  звільнити з посади Моргана Шусте- 

ра та вислати його з країни.
Другий пункт -  ніколи більше не наймати інозем

ного експерта без попереднього погодження з російським 
та британським посольством.

XLVII
ч

На засіданні парламенту зібралося сімдесят шість 
депутатів, одні в тюрбанах, інші у фесках чи в шапочках; 
деякі «сини Адама», з найбільш войовничих, навіть вбрані 
по-європейському. Усі чекають. Об одинадцятій прем’єр- 
міністр піднімається на трибуну, немов на ешафот, він 
читає приголомшеним голосом текст ультиматуму, потім 
згадує про те, що Лондон підтримує царя, потім оголошує 
рішення свого уряду: не чинити опору, прийняти ульти
матум, вислати американця, одним словом повернути 
панування двох держав замість того, щоб бути розчав
леними під їхніми чоботями. Щоб спробувати уникнути 
найгіршого, йому необхідно отримати чітке доручення; 
тож він ставить питання про довіру, нагадуючи депутатам, 
що строк ультиматуму спливає опівдні, що час біжить, що 
дебати не можуть розтягуватися. Протягом всього його 
виступу він не припиняє кидати занепокоєні погляди до 
галереї запрошених, де сидить Похітанов, якому ніхто не 
наважився заборонити вхід до зали.

Коли прем’єр-міністр знову сів, не було ні шикання 
ні оплесків. Нічого, крім мовчання, тяжкого та задуш
ливого. Потім підвівся поважний сеїд, нащадок Пророка 
та найперший серед модерністів, який завжди пристрасно
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підтримував місію Шустера. Його промова коротка:
-  Можливо воля Божа в тому, щоб нашу свободу та 

незалежність виривали у нас силою. Але ми не відмови
мося від них самі.

Знову тиша. Потім -  інший виступ, такого ж змісту, 
і так само короткий. Похітанов підкреслено поглядає на 
годинник. Прем’єр це бачить і в свою чергу витягає за 
ланцюжок і зблизька розглядає чеканну цибулинку. За 
двадцять дванадцята. Він божеволіє, стукає по підлозі 
тростиною, вимагаючи, щоб перейшли до голосування. 
Чотири депутати квапливо виходять, користуючись різ
ними приводами: сімдесят два, які залишаються одно
голосно заявляють «ні». Ні ультиматуму царя. Ні висланню 
Шустера. Ні позиції уряду. Проголошується відставка 
прем’єр-міністра, він іде зі своїм кабінетом у повному 
складі. Похітанов також підводиться; текст, який він має 
телеграфувати до Санкт-Петербургу вже написано.

Великі двері хряснули, луна ще довго відбивається у 
тиші зали. Депутати залишаються самі. Вони перемогли, 
але вони не мають найменшого бажання святкувати свою 
перемогу. Влада у їхніх руках: доля країни, її молодої 
конституції залежить від них. Що можуть вони з цим 
зробити? Вони не знають. Нереальне, патетичне, хаотичне 
засідання. У деяких відношеннях -  дитяче. Раз-по-раз 
виникає ідея, яку одразу відкидають:

-  А якщо ми попросимо Сполучені Штати прислати 
до нас війська?

-  Чому вони мають це робити, вони друзі Росії. Хіба 
не президент Рузвельт помирив царя та мікадо?

-  Але тут Шустер, хіба не схочуть вони йому допо
могти?

-  Шустер дуже популярний у Персії; але на бать
ківщині ледве знають його ім’я. Американські керівники
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навряд оцінять те, що їх посварять із Санкт-Петербургом 
та Лондоном.

-  Ми могли б їм запропонувати побудувати заліз
ницю. Певно, їх можна було б привабити в такий спосіб. 
Тоді вони б прийшли нам на допомогу...

-  Можливо, але не раніше ніж за шість місяців, а цар 
буде тут за два тижні.

А турки? А німці? А чому не японці? Хіба вони не 
роздушили Росію у Маньчжурії? Коли раптом молодий 
депутат з Кірману пропонує, ледве усміхаючись, щоб 
запропонували трон Персії мікадо, Фазель вибухає:

-  Потрібно, щоб ми зрозуміли раз і назавжди, що ми 
навіть не зможемо звернутися до людей з Ісфахану! Якщо 
ми дамо бій, то це буде у Тегерані і з людьми Тегерану, і зі 
зброєю, яка зараз знаходиться у столиці. Як у Тебрізі три 
роки тому. І це не буде три сотні козаків, яких пошлють 
проти нас, але п’ятдесят тисяч. Ми маємо знати, що 
будемо битися без найменшого шансу на перемогу.

Якби цей приголомшливий виступ почули від будь 
якої іншої особи, він би викликав зливу обвинувачень. Але 
оскільки це говорив герой Тебрізу, найвидатніший із 
«синів Адама», слова зрозуміли без перекручень, так було 
виражено жорстоку реальність. Важко, почавши з таких 
слів, закликати до опору. Проте саме це робить Фазель.

-  Якщо ми будемо битися, то тільки для того, щоб 
захистити майбутнє. Хіба Персія ще досі не живе у 
спогадах про імама Хусейна? А цей мученик також вів уже 
програну битву, він був переможений, роздушений, уби
тий, і саме його ми почитаємо. Персія потребує крові, щоб 
вірити. Нас сімдесят двоє, як і товаришів Хусейна. Якщо 
ми помремо, цей парламент стане місцем паломництва, 
демократія на століття закріпиться на землях Сходу.
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Вони всі говорили, що готові померти, але вони не 
померли. Ні, вони не були слабкими і не зрадили своєї 
справи. Навіть навпаки, вони намагалися організувати 
оборону міста, з’явилося багато волонтерів, особливо «си
ни Адама», як і у Тебрізі. Але виходу не було. Завоювавши 
північ країни, війська царя тепер рухалися у напрямку 
столиці. Тільки снігопад дещо затримав їхнє просування.

24 грудня повалений прем’єр-міністр вирішив від
воювати владу силовим переворотом. За допомогою 
козаків, племен бахтіарів, великої частини армії та жан
дармерії, він заволодів столицею і проголосив розпуск 
парламенту. Багатьох депутатів заарештували. Найбільш 
активних засудили до вигнання. Очолив їхній список 
Фазель.

Першим кроком нового режиму стало офіційне 
прийняття умов ультиматуму царя. Ввічливий лист пові
домив Моргана Шустера про кінець, який було покладено 
його функціям головного скарбника. Він пробув у Персії 
тільки вісім місяців, вісім несамовитих, шалених, 
запаморочливих місяців, вісім місяців, які майже змінили 
вигляд Сходу.

11 січня 1912 року Шустера проводжали з почестями. 
Юний шах надав у його розпорядження власне авто зі 
своїм французьким шофером, паном Варле, щоб провести 
його до порту Ензелі.

Нас було багато, іноземців та персів, що хотіли 
попрощатися із ним, одні на ганку його резиденції, інші по 
дорозі. Звісно, ніяких привітальних вигуків, тільки стри
мані жести тисяч рук, і сльози чоловіків та жінок, натовп 
незнайомців, який плакав, немов покинута коханка. Про
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тягом всього шляху був тільки один незначний інцидент: 
один козак, поки проходив конвой, підняв камінь і зробив 
жест ніби збирався кинути у бік американця; я не думаю, 
що він навіть зміг закінчити свою дію.

Коли авто зникло за воротами Казвіну, я трохи 
пройшовся поряд з Чарльзом Расселом. Потім продовжив 
шлях сам, пішки, до палацу Ширін.

-  Ти здаєшся дуже схвильованим, -  сказала вона, -  
приймаючи мене.

-  Я щойно попрощався із Шустером.
-  А, він нарешті виїхав! ч
Я не був певен, що вірно зрозумів тон її вигуку. Вона 

пояснила:
-  Сьогодні я запитую себе, чи не було б краще, якби 

він взагалі ніколи не з’являвся у цій країні.
Я дивився на неї із жахом.
-  Це говориш ти?! ,
-  Так, я, Ширін, кажу це. Я, яка аплодувала приїзду 

американця, я яка схвалювала кожен його вчинок, я, яка 
побачила у ньому месію, тепер я жалкую, що він не 
залишився у своїй далекій Америці.

-  Але в чому він помилився?
-  Ні в чому, саме так, і саме це доводить, що він не 

зрозумів Персії.
-  Я не розумію.
-  Міністр, який керує своїм королем, жінка, яка 

керує чоловіком, солдат, який керує своїм офіцером, чи не 
буде він двічі покараний? Для слабких бути правими -  це 
помилка. Перед Росіянами та Англійцями Персія слабка, 
вона мала б поводитися як слабка.

-  До кінця часів? Чи не повинна вона одного дня 
устати з колін, побудувати сучасну державу, навчити свій 
народ, увійти до родини процвітаючих та поважних країн?
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Саме це намагався зробити Шустер.
-  Через це я захоплююся ним. Але не можу забо

ронити собі думати, що якби він не був таким успішним 
ми б сьогодні не опинилися у жалюгідному стані. Тепер 
нашу демократію знищено, нашу територію завойовано.

-  При таких амбіціях царя, це мало відбутися рано 
чи пізно.

-  Завжди краще, щоб нещастя сталося пізніше! Хіба 
ти не знаєш історію про ішака Ходжі Насреддіна, який 
умів розмовляти?

Ходжа Насреддін -  напівлегендарний герой усіх 
байок та притч Персії, Трансоксианії та Малої Азії. Ширін 
розповіла таку:

-  Кажуть, один напівбожевільний цар засудив Ходжу 
Насреддіна на смерть за те, що той вкрав у нього ішака. 
Коли його вели на страту Насреддін почав кричати: 
«Насправді ця тварина -  мій брат, це чаклун перетворив 
його на ішака, але якщо мені віддадуть його, за рік я знову 
навчу говорити його, як ви та я!» Заінтригований монарх 
змусив звинувачуваного повторити його обіцянку перед 
тим як проголосити рішення: «Дуже добре! Але якщо за 
рік, день у день, ішак не заговорить, тебе скарають на 
смерть». Вийшовши, Насреддін зустрів свою жінку, вона 
спитала: «Як ти можеш обіцяти таке? Ти чудово знаєш, що 
цей ішак не заговорить. -  Звісно, я це знаю, -  відповів 
Насреддін, -  але протягом року хтось може померти -  цар, 
ішак, або я.

Принцеса продовжила:
-  Якщо б ми зуміли виграти час, Росія, можливо, 

поринула 6 у війни на Балканах чи в Китаї. І потім, цар не 
вічний, він може померти, його владу можуть повалити 
повстання, адже вони вже відбувалися шість років тому. 
Нам потрібно було чекати, хитрувати, тягнути час, кла
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нятися, брехати, обіцяти. Такою завжди була мудрість на 
Сході; Шустер хотів, щоб ми просувалися вперед в ритмі 
Заходу, він вів нас прямо до катастрофи.

Здавалося, вона страждала, говорячи це, тож я волів 
не сперечатися з нею. Вона додала:

-  Персія нагадує мені нещасливий парусник. Моря
ки постійно жаліються на те, що бракує вітру для просу
вання вперед. І раптом, ніби щоб покарати, Небо посилає 
їм ураган.

Ми довго залишалися задумливими, пригніченими. 
Потім я обійняв її люблячою рукою.

-  Ширін!
Може я якось особливо вимовив її ім’я? Вона 

підхопилася, потім відсторонилася від мене, дивлячись на 
мене з підозрілим виглядом:

-  Ти їдеш.
-Так, але інакше.
-  Як можна поїхати «інакше»?
-  Я їду з тобою.

XLVIII

Шербур, 10 квітня 1912 року.
Переді мною, доки сягає око, Ла Манш, мирне 

сріблясте хвилювання баранців. Поряд зі мною Ширін. У 
нашому багажі «Самаркандський рукопис». Навколо нас 
неймовірний натовп, такий характерний для Сходу.

Тоді так багато говорили про блискучих знаменитос
тей, які сіли на борт «Титаніка», що практично забули про 
тих, для кого цей морський гігант було збудовано -  
простих переселенців, ці мільйони чоловіків, жінок, дітей, 
яких більше жодна земля не погоджувалася годувати і які
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мріяли про Америку. Пароплав мусив обійти декілька 
портів, щоб зібрати усіх своїх пасажирів: з Саутгемптона 
вирушали англійці та скандинави, з Куінстауна -  ірландці, 
а з Шербура -  ті, хто приїхав із найбільш віддалених країв, 
греки, сирійці, анатолійські вірмени, євреї з Салоників чи 
Бессарабії, хорвати, серби, перси. Саме цих східних людей 
я міг бачити на морському вокзалі, вони скупчувалися 
навколо своїх сміховинних багажів, їм не терпілося 
опинитися деінде, і раз-по-раз вони непокоїлися, шукали 
раптом загублений формуляр, надто непосидючу дитину, 
непримиренний пакунок, який, вже вкотре, закотився під 
лавку. Кожен мав у глибині свого погляду пригоду, гіркоту, 
виклик. Вони всі сприймали як привілей, те, що одразу по 
приїзді на Захід їм пощастило взяти участь у інавгура
ційному переході наймогутнішого, наймодернішого і 
найбільш стійкого пасажирського судна, яке будь коли 
вигадував людський мозок.

Моє власне відчуття нічим не відрізнялося від 
їхнього. При тому, що ми з Ширін побралися у Парижі три 
тижні тому, я вирішив відкласти наш від’їзд з єдиною 
метою -  подарувати моїй дружині шлюбну подорож, гідну 
східної пишноти, в якій вона жила раніше. Це не був 
нікчемний каприз. Ширін довгий час видавалася невпевне
ною щодо ідеї оселитися у Сполучених Штатах, якби не її 
зневіра через те, що пробудження Персії не відбулося, вона 
б ніколи не погодилася поїхати зі мною. Я мав намір 
створити навколо неї ще більш феєричний світ, ніж той, 
який вона мала полишити.

«Титанік» чудово підходив для мого задуму. Здава
лося, він був вигаданий людьми, які бажали відтворити у 
цьому плаваючому палаці найбільші розкоші дозвілля 
твердої землі такі, як деякі радощі Сходу: турецька лазня, 
де млієш, немов у лазнях Константинополя чи Каїру,
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веранди прикрашені пальмами, а в гімнастичній залі, між 
перекладиною та гімнастичним конем -  електричний 
верблюд, призначений для того, щоб навіювати 
вершникові, після простого натискання чарівної кнопки, 
відчуття мандрівки у пустелі.

Але, досліджуючи «Титанік» ми не прагнули знахо
дити там саму екзотику. Нам траплялося також поринати у 
приємності цілком європейські: дегустувати устриць, 
потім смажену курку по-ліонськи, змочену Кос-д’Естур- 
нель 1887 року -  коронна страва шеф-кухаря Проктора, -  
слухати як оркестр у густо-синіх смокінгах виконує «Казки 
Гофмана», «Гейшу» або «Великого Могола» Людера.

Це було особливо цінне для нас із Ширін, оскільки 
протягом всього нашого тривалого зв’язку у Персії, ми 
мусили критися. У просторих та знадливих апартаментах 
моєї принцеси у Тебрізі, Зарганді чи Тегерані, я постійно 
страждав через відчуття, що наше кохання закрите поміж 
їхніми стінами і єдині свідки його -  оздоблені свічада та 
служниці з туманними та невловними поглядами. Тепер 
ми з банальним задоволенням смакували можливість того, 
що нас побачать разом, чоловіка і жінку, які походжають 
під руку, що нас огорнуть сторонніми поглядами, і до 
пізньої ночі нам не хотілося повертатися до нашої каюти, 
яку я все ж таки обрав з найбільш просторих кімнат паро
плава.

Нашу найвищу радість складала вечірня прогулянка. 
Коли закінчувалася вечеря, ми шукали служителя, завжди 
одного й того ж, який відводив нас до сейфу, звідки ми 
діставали рукопис, щоб обережно пронести його через 
містки та коридори, потім, сидячи у плетених з індійської 
тростини кріслах Паризької кав’ярні, ми навмання читали

350



кілька чотиривіршів, потім, сівши у ліфт, піднімалися до 
критої галереї для прогулянок, де, не дуже турбуючись 
через можливість бути побаченими, обмінювалися 
гарячим поцілунком на свіжому повітрі. Пізно вночі ми 
відносили рукопис до нашої кімнати, де він залишався 
протягом ночі перед тим, як вранці його клали у той самий 
сейф, за допомогою того ж служителя. Ритуал, який зача
ровував Ширін так сильно, що я відчував себе зобо
в’язаним якнайкраще запам’ятати найменшу його деталь, 
щоб відтворити його назавтра без найменшого відхи
лення.

Саме так на четвертий вечір я відкрив рукопис на 
сторінці, де Хайям свого часу написав: «Ти запитуєш, звід
ки йде наш подих життя? Якщо підсумувати надто довгу 
історію, Я б сказав, що постає воно з глибин океану. А 
потім раптом океан поглинає його знов».

Натяк на океан потішив мене, я схотів перечитати, 
повільніше. Ширін перервала мене:

-  Благаю тебе!
Здавалося, вона була сильно стривожена, я дивився 

на неї стурбовано.
-  Я знаю цей рубаї на пам’ять, -  сказала вона згаслим 

голосом, -  і раптом мені здалося, що я почула його 
вперше. Це так, ніби...

Але вона відмовилася пояснити. їй довелося впора
тися з диханням щоб продовжити. Трошки заспокоєна, 
вона сказала:

-  Я б хотіла, щоб ми вже прибули.
Я знизав плечима.
-  Якщо у світі і є пароплав на якому можна подоро

жувати без страху, то це саме «Титанік». Як сказав капітан 
Сміт, сам Бог не міг би потопити цей корабель!

Якщо я думав, що заспокою її цими словами і цим
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веселим тоном, то я помилявся. Я добився протилежного 
ефекту. Вона вчепилася у мою руку шепочучи:

-  Ніколи більше не кажи такого! Ніколи!
-  Чому ти в такому стані? Ти ж чудово знаєш, що це 

лише дотеп!
-  У нас навіть атеїст ніколи б не наважився сказати

таке.
Вона тремтіла. Я не розумів сили її реакції. Я запро

понував їй повернутися, і мав підтримувати її, щоб 
дорогою вона не впала.

Наступного дня мені здалося, що вона оговталася. 
Намагаючись розважити її, я пішов із нею відкривати дива 
пароплава, осідлав навіть електричного верблюда, ризику
ючи викликати кепкування Генрі Сліпер Харпера, видавця 
тижневика, який носив його ім’я, який приєднався на 
деякий час до нашого товариства, запропонував нам чаю і 
розповів про свої мандри на Сході, перед тим, як дуже 
церемонно відрекомендувати нам свого пекінського 
песика, якого він, доволі провокативно, вирішив назвати 
Сунь Ят-сен^, на честь визволителя Китаю. Але Ширін ніяк 
не вдавалося розвеселити.

Наприкінці дня, за вечерею, вона залишалася мов
чазною; здавалося, вона заслабла. Тож я розважив, що ми 
вчинимо обачно, якщо відмовимося від нашої ритуальної 
прогулянки і залишив рукопис у сейфі. Ми повернулися, 
щоб лягти спати. Вона одразу ж поринула у неспокійний 
сон. Що ж до мене, то турбуючись за Ширін та не маючи 
звички засинати так рано, я провів добру частину ночі, 
дивлячись на неї.

Навіщо брехати? Коли пароплав зіткнувся з айсбер
гом, я не усвідомив того. Вже після удару, коли мені
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пояснили у який момент сталося зіткнення, я повірив у те, 
що нібито дійсно пам'ятаю, як почув незадовго до півночі, 
дивний звук, ніби у сусідній каюті розірвали простирадло. 
Нічого більше. Я не пригадую, чи був у мене якийсь шок. 
Адже, я зрештою заснув. І прокинувся, підхопившись, 
тільки тоді, коли хтось почав гупати у двері, вигукуючи 
фрази, які мені не вдавалося зрозуміти. Я подивився на 
годинника, було за десять перша. Я надів мого халата і 
відкрив двері. Коридор був порожній. Але в далині я почув 
голосні розмови, мало звичні тут так пізно вночі. Не 
будучи глибоко стурбованим я вирішив піти й поглянути, 
що відбувалося, не бажаючи, звісно, будити Ширін.

На сходах я зустрів стюарда, який говорив дуже 
серйозним тоном про «деякі невеликі проблеми», які рап
том сталися. Капітан, сказав він, хотів, щоб усі пасажири 
першого класу зібралися на Сонячному містку, на самій 
горі пароплава.

-  Чи маю я розбудити мою дружину? Вона була 
трохи хвора вдень.

-  Капітан сказав «усі пасажири», відказав стюард зі 
скептичною гримасою.

Повернувшись до каюти, я розбудив Ширін з усією 
ніжністю, яка була необхідна, злегка торкнувшись її лоба, 
потім брів, вимовляючи її ім'я, притиснувши мої уста до її 
вуха. Щойно вона видала якийсь звук, я прошепотів:

-  Треба, щоб ти встала, ми мусимо піти на місток.
-  Не сьогодні, мені надто зимно.
-  Я не говорю про прогулянку, це наказ капітана.
Останнє слово справило магічний ефект; вона

підскочила з ліжка з вигуком:
-  Кохдаяі Боже мій!
Вона швидко і безладно вдяглася. Я мав заспокою

вати її, говорити, щоб вона йшла не так швидко, що ми не
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так поспішаємо. Проте, коли ми вийшли на місток, там 
панувало деяке хвилювання і пасажирів направляли до 
рятувальних човнів.

Стюард, якого ми перед тим зустріли, вже був там, я 
підійшов до нього; він не втратив ні краплі своєї життєра
дісності.

-  Спочатку жінки та діти, -  сказав він посміюючись 
над формулюванням.

Я узяв Ширін за руку, бажаючи відвести її до 
шлюпок, але вона відмовилася рухатися.

-  рукопис! -  благала вона. ^
-  Ми ризикуємо загубити його в натовпі! Він краще 

захищений у сейфі!
-  Без нього я нікуди не піду!
-  Ніхто не говорить про те, що треба йти, -  втрутив

ся стюард, -  ми віддалимо пасажирів на годину чи дві. 
Якщо хочете знати мою думку, це навіть не є необхідністю. 
Але хазяйнує на борту капітан...

Я б не сказав, що вона дозволила переконати себе. 
Ні, вона просто дозволила відвести себе за руку, не 
опираючись. Так ми дійшли до баку, де один офіцер 
покликав мене:

-  Пане, сюди, ви нам потрібні.
Я підійшов.
-  У цьому човні бракує одного чоловіка, ви вмієте 

гребти?
-  Я займався цим роками у Чесапікській затоці.
Вдоволений, він запросив мене зайняти місце у

човні і допоміг Ширін зійти на борт. Там було із тридцять 
осіб, і десь стільки ж поки вільних місць, але наказано було 
брати на борт тільки дам. І кількох досвідчених гребців.

Нас відштовхнули в океан, дещо різко, як на мене, 
але мені вдалося стабілізувати човна і я почав гребти. Куди 
я мав плисти? До якої точки цієї неозорої чорноти? Я не
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мав про те жоднісінького уявлення, ті хто займалися 
порятунком також. Я вирішив тільки відплисти від паро
плава десь на півмилі і чекати, поки мене не покличуть 
якимсь сигналом.

У перші хвилини, нашим спільним клопотом було 
рятуватися від холоду. Дмухав легкий, але крижаний вітер, 
який заважав нам чути мелодію, яку ще грав оркестр на 
судні. Проте, коли ми зупинилися на відстані, що видалася 
мені достатньою, нам раптом відкрилася правда: «Титанік» 
стрімко перехилився вперед, поволі його вогні згасали. Ми 
всі завмерли і заніміли. Раптом погукали -  у воді плив 
чоловік, я скерував рятувального човна щоб наблизитися 
до нього; Ширін та інша пасажирка допомогли мені витяг
ти його на борт. Скоро інші вцілілі покликали нас і ми 
попливли витягати їх з води. Поки ми були поглинуті цією 
справою, Ширін закричала. «Титанік» тепер був у верти
кальному положенні, його вогні згасали. Він залишався так 
п’ять нескінченних хвилин, а потім урочисто поринув 
назустріч своїй долі.

Схід сонця 15 квітня захопив нас розпластаних, 
виснажених, оточених співчутливими обличчями. Ми 
були на борту «Карпатії», яка отримавши повідомлення 
про лихо, припливла щоб підібрати потерпілих. Ширін 
була поряд зі мною, мовчазна. Побачивши, як потонув 
Титанік, вона вже не сказала ні слова, її погляд уникав 
мене. Я хотів би підбадьорити її, нагадати їй, що ми дивом 
врятувалися, що більшість пасажирів загинула, що на тому 
містку навколо нас були жінки, що втратили своїх чоло
віків і діти, які стали сиротами.

Але я стерігся повчати її. Я знав, що рукопис був для 
неї, як і для мене, дорожчим ніж коштовність, більшим 
ніж цінна старожитність, адже з нього почалося наше
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кохання. Його зникнення, яке відбулося після стількох 
нещасть, могло серйозно вразити Ширін. Я відчував, що 
було б розумним почекати поки подіє цілющий час.

Коли ми наблизилися до порту Нью-Йорка, пізно 
ввечері 18 квітня, на нас чекав галасливий прийом: репор
тери зустрічали нас на човнах, які вони винайняли і, за 
допомогою гучномовців, зверталися до нас викрикуючи 
запитання, на які деякі пасажири з усієї сили намагалися 
відповідати, приклавши долоні до рота.

Щойно «Карпатія» пришвартувалася, інші журналіс
ти кинулися до врятованих, намагаючись вгадати, хто саме 
з них міг би розповісти їм найправдивішу чи найбільш 
сенсаційну історію. Зовсім молодий редактор «Івнінг сан» 
вибрав мене. Він особливо цікавився поведінкою капітана 
Сміта та членів екіпажу в момент катастрофи. Чи під
далися вони паніці? Чи правда, що привілей порятунку 
мали пасажири першого класу? Кожне із запитань змушу
вало мене замислитися, порпатися у пам’яті; ми говорили 
довго, спочатку спускаючись з пароплава, потім стоячи на 
набережній. Ширін, все ще мовчазна, деякий час залиша
лася поряд зі мною, потім відійшла. Я не мав жодних 
підстав для переживань, вона не могла справді відійти 
дуже далеко, я був переконаний, що. вона була зовсім 
поряд, схована за цим фотографом, який спрямував на 
мене сліпучий спалах.

Прощаючись, журналіст зробив мені комплімент 
щодо якості моїх свідчень і записав мою адресу, щоб 
зв’язатися зі мною додатково. Тоді я роззирнувся навколо 
себе, почав кликати, все більш і більш гучним голосом. 
Ширін не було. Я вирішив не рухатися з місця, в якому 
вона мене залишила, щоб вона була впевнена, що зможе 
мене там знайти. І я чекав. Минула година. Дві. Набережна 
поволі спустіла.

Де шукати її? Передовсім я пішов до представництва
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компанії Уайт Стар, якій належав «Титанік». Потім я 
обійшов готелі, де на ніч зупинилися врятовані. Але знову
-  жодного сліду моєї дружини. Я повернувся до набе
режної. Там нікого не було.

Тоді я вирішив поїхати до єдиного місця, адресу 
якого вона знала і де, заспокоївшись, могла б мене знайти
-  до мого дому в Аннаполісі.

Я довго чекав на знак від Ширін. Але так і не доче
кався. Вона не писала мені. Більше ніхто не згадував при 
мені її імені.

Сьогодні я запитую себе -  чи дійсно вона існувала? 
Чи була вона чимось іншим ніж плодом моєї одержимості 
Сходом? Вночі, у самотині моєї надто просторої спальні, 
коли в мені піднімається сумнів, коли моя пам'ять 
затуманюється, коли я відчуваю, що мій розум втрачає 
стійкість, я встаю, запалюю усі вогні, я біжу, щоб узяти її 
давні листи, я роблю вигляд, що розпечатую їх, ніби 
щойно отримав, я вдихаю їхній аромат, я перечитую кілька 
сторінок, навіть сама прохолодність їхнього тону заспо
коює мене, вона дає мені ілюзію того, що я проживаю 
кохання, яке народжується. Тільки тоді, заспокоєний, я 
складаю їх, і знову поринаю у темряву, готовий без страху 
віддатися захопленню минулим: одна фраза, кинута у 
вітальні в Константинополі, дві безсонні ночі в Тебрізі, 
відблиски зимової жаровні в Зарганді. А з нашої останньої 
подорожі ця сцена: ми піднялися на галерею для прогуля
нок, у темному і безлюдному куті обмінялися довгим 
поцілунком. Щоб узяти в руки її лице, я поклав рукопис на 
швартовий кнехт. Помітивши це Ширін вибухнула сміхом, 
вона відсунулася, потім, театральним жестом звернулася 
до неба:

-  «Рубаят» на «Титаніку»! Квітка Сходу яку несе 
окраса Заходу! Хайяме, якби ти бачив прекрасну мить, яку 
нам дано пережити!
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П римітки
Передмова

1 Тут цитується уривок з поеми американського письменника 
Едгара Алана По «Тамерлан», який англійською звучить так: Look 
‘round thee now on Samarcand!/Is not she queen of Earth? her 
pride/Above ail cities? in her hand/Their destinies?..
 ̂ Рубаят (перськ.) -  множина від слова рубай форма віршування, 

розповсюджена у східній поезії (9-12 ст.). Являє собою чотири
вірш з римуванням а-а-б-а (іноді а-а-а-а), зазвичай ліричного або 
філософського змісту. Рубаят Омара Хайяма' є чи не найвідомішим 
взірцем цієї жанрової форми. В українській та російській мовах 
слово рубаї часто вживається для позначення як однини так і 
множини, а слово рубаят -  для позначення збірки чотиривіршів. 
У цьому перекладі ми використовуємо ці слова відповідно до 
правил перської мови.

Книга перша 
І

1 Переклад усіх рубаят здійснено за французькими підрядниками, 
поданими у романі.
 ̂Перелічуються важливі міста ісламського світу: Бухара -  місто на 

території сучасного Узбекистану, було важливим пунктом на 
Великому шовковому шляху та одним з найрозвиненіших куль
турних центрів Середньої Азії; Кордова -  місто на півдні Іспанії, з 
8 століття до 13 століття належало арабам, було центром арабської 
культури, науки та мистецтв; Балх -  місто у Північному Афга
ністані, одне з найдавніших міст на Землі, Багдад -  сучасна столиця 
Іраку, у часи Хайяма -  столиця Арабського халіфату.
З Абу Алі Хусейн Ібн Абдаллах Ібн Сіна (Авіценна) (нар. 980 року 
поблизу Бухари -  пом. 1037 р.) -  видатний вчений, філософ, 
медик, музикант, поет, який жив і працював у Середній Азії та
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Ірані. Був лікарем і візиром при дворах різних правителів, у різних 
містах. Основні філософські твори: «Книга зцілення», «Книга 
знання», енциклопедія теоретичної та канонічної медицини у 5 то
мах «Канон лікарської науки». Твори його були надзвичайно 
шановані як в азійському так і в європейському науковому світі.
4 Нішапур -  один із найважливіших культурно-економічних цент
рів Хорасану та Середнього сходу у 9-12 століттях, одне з найдавні
ших міст Ірану, важливий пункт на Великому шовковому шляху. 
Відомий своєю керамікою.
 ̂Хорасан -  історична область на північному сході Ірану, до 18 сто

ліття включала також території, які сьогодні входять до складу 
Туркменії та Афганістану.
6 Каді -  у мусульманських країнах суддя, який чинить суд на основі 
шаріату.

II
1 Диван (з перської) -  канцелярія, приймальня.
2 Ісфахан -  столиця однойменної провінції у центральній частині 
Ірану, у добу Середньовіччя важливий центр художніх ремесел, 
архітектури, килимарства, кераміки.
3 Трансоксианія -  територія у південній частині Центральної Азії, 
між річками Амудар’я та Сирдар’я, центральним містом якої був 
Самарканд. Назва походить від латинського Trans Oxus, що 
означає «за Оксом» (Окс -  латинська назва Амудар’ї).
4 Шафіїтський напрямок, Шафіїзм (названий за іменем заснов
ника, Імама Мухаммада аш-Шафії (767-820 рр.) -  одна з чотирьох 
юридично-богословських шкіл сунізму, одного з найчисленніших 
напрямків ісламу.
 ̂Для ісламу найпершим за значимістю догматом є визнання єди

ного Бога.
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1 Калам (з грецької -  очерет) -  очеретяне перо, яке традиційно 
використовувалося у давніх культурах Сходу і Заходу для письма та 
каліграфії.
 ̂ Імам (з арабської- предстоятель) -  духовна особа у мусульман, в 

даному разі може означати «приклад для наслідування».
3 Фарс -  одна з найдавніших провінцій Ірану, Мазандаран (або 
Мазандеран) -  прикаспійська провінція на півночі сучасного Іра
ну.
4 Ходжа (від перського слова, що означає хазяїн, пан) -  шанобливе 
звертання у різних ісламських країнах.
 ̂Кіш -  острів у Перській затоці.

6 Кармати (або семиричники) -  представники однієї з радикаль
них підсект шиїтської секти ісмаїлітів. Кармати діяли з 9 до 
початку 12 століття, піднімаючи великі повстання (переважно у 
Бахрейні, Сирії та Південній Месопотамії), пов’язані із соціаль
ними вимогами бідних прошарків населення.
 ̂ Імаміти (дванадцятиричники) -  представники одного з най

більш розповсюджених напрямків шиїтського ісламу.
® Руми -  так араби називали римлян, а пізніше і представників 
Східної Римської імперії, тобто візантійців, християн.
 ̂Ісмаїліти -  один з напрямків шиїтського ісламу, який виділився 

у 8 столітті, через протистояння, яке виникло серед шиїтів у зв’язку 
із суперечками щодо наступництва імамів. Спираючись на класич
ний іслам, вважають вищою духовною формою свою езотеричну 
доктрину аль-батінійя (або батін), яка базується на вільному, 
алегоричному тлумаченні Корану.
^  Улем -  мусульманський богослов-законознавець.

III
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IV

1 Палермо -  портове місто на території сучасної Італії, що було 
завойоване арабами у 831 році і належало їм до 1078 року.
 ̂ Кашгар -  прикордонне місто на північному заході Китаю. 

Важливий торгівельний центр на Великому шовковому шляху.
3 Гебри -  прибічники давньоіранської релігії зороастризму, в 
ритуалі якої головну роль відіграє вогонь.
4 Несторіанці- прибічників одного з напрямів християнства, який 
був вельми розповсюджений та впливовий у ранньому Середньо
віччі. Цей напрям був широко представлений на Заході тогочасної 
Перської імперії.

V
1 Рамазан (або рамадан) -  священний місяць посту у мусульман.
2 Шаввал -  десятий місяць місячного мусульманського календаря.

VI
* Пенджикент -  місто на території Таджикистану.
2 Сельджукіди -  тюркська династія правителів у країнах Середньої 
Азії 11-14 століть. У романі описуються найважливіші представ
ники цього роду -  султани Тогрул-бек, Алп-Арслан та Малик-шах.
3 Мається на увазі свято Ід аль Іфтар (Аїд ель Фітр або Ід ал Фітр), 
яким завершується місяць рамазану.
 ̂Священна ніч, в яку, за мусульманськими віруваннями, пророк 

Мухаммад отримав перше одкровення.
Шираз -  місто на південному заході Ірану, столиця провінції 

Фарс, відоме своєю школою мініатюр, у іранців асоціюється з 
трояндами та поетами. Рей -  місто в Ірані, неподалік від Тегерану. 
Тебріз (Тавріз) -  місто на північному заході Ірану, центр провінції 
Східний Азербайджан, у Середні віки місто славилося своєю 
школою мініатюри та художніми ремеслами.
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VII

^Халіф (арабською -  наступник) -  один із найвищих титулів у 
мусульман, для сунітів Халіф -  це верховний голова ісламської 
общини, наступник Мухаммада, який здійснює духовну та світську 
владу. Для шиїтів поняття влади, як духовної так і світської, 
пов’язане з імаматом.

2 Султан -  титул мусульманського правителя, який керує за зако
нами шаріату.
3 Трон династії Аббасидів -  другої династії арабських халіфів, які у 
8 ст. заснували Багдад та до 13 ст. правили звідти Арабським 
халіфатом, який простягався від Марокко до північної Індії.

VIII
1 Кабул -  столиця Афганістану.
2 Анатолія -  давня назва півострова Мала Азія, який в часи Хайя^а 
належав Візантії, а зараз входить до складу Туреччини.
3 Базилевс (басилевс, василевс, басилей) -  назва грецьких монархів 
та правителів, пізніше -  назва імператорів Візантії.
 ̂Хорезм -  давня держава у низинах Аму-Дар’ї, завойована араба

ми у 8 столітті.

X
1 Термез -  давнє місто на території сучасного Узбекистану, розта
шоване на правому березі Аму-Дар’ї.

XI
1 Велика Солона пустеля, або Деште-Кевір, знаходиться у цент
ральної частині Ірану.
2 Медресе -  мусульманські навчальні заклади.
3 Ком (Кум) -  місто в центральній частині Ірану, відоме своїми 
килимами.
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4 На сьогоднішній день Іран єдина ісламська країна в якій шиїти 
складають переважну більшість населення.

Халіф Омар -  другий ісламський халіф, при якому, в 7 столітті, 
арабам вдалося завоювати Сирію, Палестину, Єгипет, Ірак, частину 
Ірану. Ненависть шиїтів до нього пояснюється тим, що вони 
вважали владу халіфів, які не були нащадками пророка Муха- 
ммада, незаконною.
 ̂Шиїти визнають законними правителями мусульман тільки іма

мів -  прямих нащадків халіфа Алі (Алідів), який був чоловіком 
Фатіми -  дочки пророка Мухаммада. Суніти називають це єрессю, 
бо визнають владу халіфів обраних та призначених людьми, 
заперечуючи божественну благодать, що переходить від одного 
імама до іншого.
 ̂ Перелічуються видатні мудреці давнини: Платон (близько 

427-347 до н. е.) -  видатний давньогрецький філософ; Евклід -  
видатний давньогрецький математик 4-3 ст. до н. е; Порфирій 
(232 р. -  близько 305 р.) -  античний філософ-неоплатонік, послі
довник засновника неоплатонізму Плотіна; Клавдій Птолемей -  
знаменитий астроном, математик та географ 2 ст. н. е., що жив і 
працював в Олександрії; Педаній Діоскорид -  відомий римський 
лікар 1 ст.; Гален -  видатний античний лікар 2 ст.; Разес (Абу-Бекр 
Мухаммад бен-Закарія ар-Разі) -  видатний арабський лікар, 
філософ, поет 9-10 ст.

XII
1 Галеніт -  рудний мінерал свинцю.
 ̂Навуходоносор -  вавилонський цар 7-6 ст. до н. е.
 ̂ 1 парсанг -  перська міра довжини, яка дорівнює 5250 м.

4 Кірман, або Керман -  південно-східна провінція Персії, північна 
частина якої належить до Іранської пустелі, південна -  є гірським 
краєм. Відома виробами з шовку та вовни. Важливий торгівельний 
пункт.
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5 Емір (з арабської -  вождь, повелитель) -  титул мусульманських 
правителів, князів. До виникнення ісламу цим словом називали 
полководців.

XIII
* Тар -  струнний щипковий музичний інструмент розповсюдже
ний на Близькому та Середньому Сході.

Книга друга

XV V
1 Ююба (зизифус або китайський фінік) -  плід колючих кущів, які 
ростуть в країнах Середземномор’я та Азії.
 ̂ Новруз (перською означає «новий день») -  традиційне свято 

нового року в ісламських країнах. Святкувалося ще в до-ісламські 
часи у давньому Ірані.
3 Абуль-Ала Маарі (973-1058) -  знаменитий арабський поет та 
письменник. Був сліпий із дитинства, але став свого часу дуже 
популярним. Головний твір -  «Ресала-толь-гофран» («Трактат про 
прохання»).
4 Тір -  четвертий місяць іранського календаря
 ̂ Дервіш (з перської -  убогий, жебрак), або суфій -  прибічник 

суфізму, містико-аскетичного вчення мусульман, яке виникло в 
межах сунізму в 10-12 ст. Дервішів часто порівнюють з християн
ськими ченцями, вони бувають або мандрівними жебраками, або 
живуть в общинах, виконуючи різні роботи.
6 Герат -  місто на північному заході сучасного Афганістану. У 
давнину -  важливий центр караванної торгівлі на Великому шов
ковому шляху.
 ̂Магрибинці -  арабське населення таких країн Північної Африки 

як Марокко, Алжир та Туніс.
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8 Бейрут -  столиця сучасного Лівану; Саїда та Тір -  давні міста в 
Лівані; Акр (Акко) -  давнє місто на території Ізраїлю.
 ̂Фатіміди -  інша назва династії Алідів, яка панувала у 10-13 сто

літтях у Північній Африці, Єгипті та частині Сирії, утворивши 
Фатімідський халіфат.
^  Медресе Аль Азар (або аль-Аджар) -  медресе у Каїрі (Єгипет), 
що стало основою сучасного університету.
^  Таємний або прихований імам, Імам часу, Дванадцятий імам -  
за переконаннями шиїтів це останній дванадцятий імам династії 
Алідів, на ім’я Махді (Месія), який, будучи дитиною, за божествен
ною волею зник та продовжує невидимо перебувати в общині 
спостерігаючи за її розвитком та керує нею через своїх посвячених 
сафірів. За уявленнями шиїтів Прихований Імам має повернутися 
у ролі месії, відкрити істинний смисл Корану та відновити 
справедливість та права династії Алідів.

XVI
* Батіні (від арабського слова батін -  прихований сенс) -  мусуль
манин, що присвятив себе пізнанню езотеричного, містичного 
змісту віри.
1 Оршад -  напій з мигдалевого молока.

XVII
1 1 фут = 30,5 см.
 ̂Джини -  в мусульманській міфології духи, переважно злі, яких 

протиставляють ангелам. Однак, вони також підвладні Аллахові і 
чинять за його волею. Неодноразово джини згадуються в Корані, 
проте існували ще в передісламських віруваннях арабів. Згідно з 
мусульманською традицією джини створені Аллахом з бездимного 
вогню. Вони можуть приймати будь-яку подобу та виконувати 
будь-які накази. Природі джинів присвячені численні праці
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ісламських богословів.
З Каштелян (від латинського castellanus) -  комендант, доглядач 
укріпленого замку.

XVIII
1 «Володар», або «Державець» -  політичний трактат Ніколо Макіа- 
веллі, флорентійського політика та мислителя доби Відродження, 
написаний 1531 року. Трактат містить міркування щодо загальних 
законів політичного життя, про роль володаря у творенні держави, 
а також правила політичної діяльності сформульовані автором, 
який виходив із власного досвіду та знання Історії.
2 Мається на увазі священна книга ісламу -  Коран.

XIX
* Іфтар- щовечірня трапеза мусульман після денного посту під час 
рамазану.
2 Мироболан -  різновид сливи, подібний до аличі.
3 Марко Поло (1254-1324) -  славнозвісний венеційський купеЦь- 
мандрівник, який був чи не найпершим європейцем, що довгий 
час прожив у Китаї а потім мандрував іншими країнами Азії, і 
зокрема Персією. За його творами європейці довгий час складали 
уявлення про країни Сходу. Він описує асасинів у своїй книзі «Про 
різноманіття світу».
 ̂Французьке слово assassin, англійське assassin, німецьке assassine, 

італійське assassino.
 ̂Асаас (арабською означає «основа») -  одна з духовних практик 

суфіїв.
6 Кухістан -  природній регіон в центральній частині Ірану, 
розташований між пустелями Деште-Кевір та Деште-Лут. Ланд
шафт переважно каменястий, піщаний, солончаковий.
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1 Шахиншах (означає цар царів перськ.) -  титул правителів Ірану з 
часів Сасанідів, династії перських шахів, яка панувала на Близь
кому та Середньому Сході у 3-7 століттях.
2 Кахаб -  район у провінції Іісфахан.

XXIII
* Басра (Бассора) -  місто на півдні Іраку.
2 У цих рядках виражається заклик до смирення, до добровільного 
прийняття бідного мандрівного життя суфія (оскільки тільки 
жебраки та наймити могли носити повстяні шапки, тюбетейки, а 
тюрбан -  це головний убір, який був ознакою певного соціального 
статусу, у давніші часи поява на вулиці без тюрбана для мусуль
манина могла означати ганьбу).
3 Мургаб -  мається на увазі назва середньої частини ріки Бартанг, 
що протікає у Таджикистані.

XX

XXIV
1 Книга зцілення -  це сімнадцятитомний трактат Ібн Сіни, який 
складається з чотирьох великих розділів: логіки, фізики, матема
тичних наук (геометрії, арифметики, музики, астрономії) та мета
фізики. У скороченому варіанті філософські ідеї «Книги зцілення» 
викладено у «Книзі спасіння».
 ̂Бейгакі (Бейхакі) Абу-ль-Фазль (995-1077) -  перський історик, 

автор мемуарів «Таріхе Бейхакі», які є цінним джерелом з історії 
Ірану 10-11 століть.
З Нізамі Арузі Ахмед ібн Умар (рік народження невідомий, м. 
Самарканд, -  близько 1160 р.), персько-таджикський письменник. 
Був придворним поетом та діловодом на службі у правителів Гуру 
та Баміану (Північно-Західний Афганістан). У 1156-1157 рр. 
написав книгу «Зібрання раритетів або Чотири Бесіди», яка
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містить 43 оповідки із життя знаменитих діловодів, поетів, лікарів 
та астрологів. Попри деякі неточності цей твір є важливим істо- 
рико-літературним джерелом.
4 Хіджра (арабською означає виселення) -  еміграція пророка 
Мухаммада з Мекки до Медіни у наслідок переслідувань. Перший 
день хіджри був прийнятий за відправну точку у мусульманському 
літочисленні.
 ̂ Атамалик Алааддин Мухаммад Джувайні -  перський історик, 

який описав монгольські завоювання 13 століття.

Книга третя 4

XXV
* Йдеться про франко-прусську війну 1870-1871 років. Поразка 
Франції в цій війні стала однією з багатьох причин Паризької 
комуни, кривавої революції, яка тривала 72 дні (від 18 березня до 
28 травня 1871 року).
2 Guêtre (франц.) -  гетра.
3 Moblot {франц.) -  розмовне слово, яке означало солдата націо
нальної гвардії.
4 Де ла Файєт, Марі Жан Поль, маркіз (1757-1834) -  французький 
політичний діяч, учасник американської війни за незалежність, 
Великої французької революції та французької липневої революції 
1830 року.
5 Бенджамін Франклін (1706-1790) -  видатний американський 
політичний діяч, який, після довгої боротьби за утворення неза
лежної держави США, підписав Декларацію Незалежності США та 
Конституцію США.
^ Токвілль, Алексіс Шарль Анрі Клерель де (1805-1859) французь
кий історик, політолог та державний діяч. Деякий час провів у 
США, досліджуючи політичне життя у країні, в результаті цього
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Створив книгу «Про демократію», яка містить детальний аналіз 
американської політичної системи.
7 П’єр Шарль л’Анфан (1754-1825) -  американський архітектор та 
військовий інженер, який народився у Франції та прибув до 
Америки разом із ла Файєтом. Взяв участь у війні за незалежність 
США, і надалі працював у цій країні як архітектор та дизайнер.
® Війна Півночі та Півдня -  громадянська війна у США 1861-1865 
років, між буржуазними північними штатами та рабовласниць
кими південними.
 ̂ Теофіль Ґотьє (1811-1872) -  видатний французький поет та 

прозаїк доби Романтизму, основоположник «Парнаської школи», 
автор численних критичних статей, літературознавчих розвідок та 
мандрівних нарисів,
Ю Жозеф Ернест Ренан (1823-1892) -  французький історик, 
археолог, філолог-семітолог, мистецтвознавець. Уславився дослід
женнями з історії релігії і, зокрема, раннього християнства та 
романом «Життя Ісуса».

XXVI
1 «Ля Сігаль» -  відома зала у Парижі, заснована 1887 року, в якій у 
різні часи розташовувалися кабаре, кінозал, театр.
2 Ежені Бюффе (1866-1934) -  надзвичайно популярна свого часу 
співачка французьких кабаре.
3 «Мірлітон» -  паризьке кабаре, засноване Арістидом Браном у 
1881 році, яке прославилося тим, що в ньому епатажно ображали 
та лаяли клієнтів. Афіші для нього малював художник Тулуз- 
Лотрек.
4 Арістид Брюан (1851-1925) -  один з найвідоміших паризьких 
шансоньє свого часу. Автор і виконавець пісень, наповнених 
непристойними словами та жаргонізмами. Не менш відомою 
публіці була його скандальна поведінка.
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5 «Ла Скала» -  концертна зала у Парижі.
 ̂ Іветт Гільбер (1865-1944) -  французька виконавиця та компо

зиторка, яка зазнала слави у найвідоміших кабаре своєї епохи, 
виступаючи у трагікомічному жанрі, авторка фривольних пісень.
7 Сара Бернар (1844-1923) -  видатна французька акторка єврейсь
кого походження, яка окрім жіночих ролей блискуче виконувала і 
чоловічі.
 ̂Нова Каледонія -  група остовів у Тихому океані, що були відкриті 

Дж. Куком наприкінці 18 століття та колонізовані французами у 
середині 19 століття. Деякий час французький уряд висилав туди 
засуджених злочинців. На сьогоднішній день Нова Каледонія має 
статус заморської території Французької республіки.
9 Версальці -  назва, яку дали учасники Паризької комуни уряду, 
який розташувався у Версалі, та його військам, які за допомогою 
прусських військ, що вторглися в країну, придушили революцію.
^  Едуард Мане (1832-1883) -  видатний французький художник, 
один з основоположників імпресіонізму.
И Жорж Ернест Жан Марі Буланже (1837-1891) -  французький 
генерал, неоднозначна політична фігура, керівник антиреспублі- 
канського руху, який назвали буланжизм, прихильник воєнної 
диктатури. У складних політичних обставинах перейшов на бік 
монархістів.

Бланкіст -  прибічник Луї-Огюста Бланкі (1805-1881), французь
кого політичного діяча, який відстоював комуністичні ідеї, брав 
участь у повстаннях проти монархії та уряду, неодноразово був 
засуджений.
^  Шарль Луї Монтеск’є (1689-1755) -  французький правознавець 
та філософ доби Просвітництва. «Перські листи» (1721) -  найзна- 
чніший художній твір мислителя, в якому оповідь ведеться від 
імені двох персів, які мандрують Європою та пишуть додому лис
ти, в яких міститься зухвала критика політичного устрою Франції.
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14 Жан-Жак Руссо (1712-1778) -  французький філософ та 
письменник доби Просвітництва.

XXVII
1 Константинополь (тепер Стамбул) -  давнє місто на території 
Туреччини, з 1453 до 1923 року столиця Османської (або Отаман
ської) імперії.
 ̂ Сеїд Джамаледдин Хамадані (Асадабаді) (1838-1897) -  один з 

видатних діячів в історії Сходу, чия діяльність була направлена на 
об’єднання мусульманських країн проти панування західних 
імперіалістичних сил.
3 Британська присутність у Єгипті розпочалася з 1801 р. після 
витіснення французьких колонізаторів, офіційно Великобританія 
проголосила протекторат над Єгиптом у 1914 р., але після активної 
боротьби патріотичних сил проти британського панування в 1922 
році Єгипет було проголошено незалежним королівством.
4 Віце-король Індії -  посада, яку обіймали британські державні 
діячі, що представляли інтереси Британії в Індії, яка з кінця 18 до 
середини 20 ст. була Британською колонією.

Мароніти -  послідовники Маронітської церкви, однієї зі східних 
католицьких церков у Лівані та Сирії.
 ̂Жорж Клемансо (1841-1929) -  французький політик та держав

ний діяч, що дотримувався радикальних позицій щодо зовнішньої 
політики Франції.
 ̂ Лорд Солсбері, Рендольф Черчілль та Вілфрід Блант -  відомі 

державні та політичні діячі Великої Британії.
8 Good Lord (англ.) -  Боже милостивий!
 ̂Концесія -  договір, який дозволяє представникам іноземних дер

жав побудову підприємств або експлуатацію підприємств чи землі 
з правом видобутку корисних копалин, тощо.
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XXVIII

1 Алеппо (Халеб) -  давнє місто у Сирії.
 ̂Ензелі (Анзелі) -  іранське місто-порт на Карибському морі.

XXIX
1 Анатолія -  давньогрецька назва півострова Мала Азія, на якому 
розташовується частина території Туреччини.
2 Father, mother, brother, daughter (англ.) -  батько, мати, брат, 
дочка.
3 Казвін -  місто на Північному Заході Ірану̂  важлива залізнична 
станція.
4 Ерзерум -  місто на Сході Туреччини.
 ̂Арак -  міцний алкогольний напій з цукрової тростини, рису чи 

родзинок.
 ̂Тар -  струнний щипковий музичний інструмент розповсюдже

ний на всьому Близькому та Середньому Сході.
 ̂Зарб -  іранський барабан, що формою нагадує келих.

XXXI
* Фао -  місто в Іраку.
2 Бахрейн -  острівна держава у південно-Західній Азії, яка знахо
диться у Перській затоці, межує із Саудівською Аравією.

XXXIII
1 Кейп Код (Cape Cod) -  півострів у штаті Масачусетс.
2 Контрексвілль -  відомий курорт у Франції.

XXXIV
1 Тут перелічуються французькі політичні діячі та мислителі, які 
так чи інакше уособлювали ідею свободи.
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Книга четверта

XXXVI
1 Омейяди -  династія арабських халіфів 7-8 ст.

XXXVII
1 Аятола -  духовний сан у мусульман-шиїтів.

XXXIX
1 Ландолет- маленький автомобіль.

XL
1 Барбарі -  іранський хліб із кунжутом.

XLIII
* Див (або дев) -  злий дух у мусульманських повір’ях.

XLVI
* Wanted (англ.) -  «розшукується», оголошення про розшук 
злочинця.
2 Foreign Office (англ.) -  міністерство закордонних справ.

XLVIII
* Сунь Ят-сен (1866-1925) -  китайський революціонер, демократ.
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Prix des Maisons de la presse

Премію "Мезон де ля Пресе" було засновано 
1970 року Національною профспілкою розповсю 
джувачів преси та паном Габріелем Кантеном. Ця 
премія присуджується щ ороку у середині травня у 
двох ном інаціях -  роман та документальний 
роман. Премію отримують твори, які зазнали 
протягом року найбільш ого розповсю дж ення. 
Винагороду переможця становить промоція у 
пресі. Лауреатами премії у номінації "роман" у 
різні роки були Андре Ле Галь, Бернар Клавель, 
Даніель П еннак, П 'єр Ассулін та інш і відомі 
французькі письменники.



* Премія Мезон 
де,ла Прес за "Са
марканд", 1988 р.

* Гонкурівська 
премія за "Скеля 
Таніоса", 1993 р.

* Премія Медіте- 
ране за "Поход
ження", 2004 р.

Амін Маалуф -  французький пись
менник ліванського походження, 
що народився 25 лютого 1949 року 
в околицях міста Бейрут у арабській 
родині, яка належала до християн
ської общини мелькітів. Батько 
Аміна був поетом,'художником, 
викладачем та журналістом.

Після економічних та соціоло
гічних студій, у 1972 році, молодий 
Маалуф, продовжує родинну тра
дицію і починає займатися журна
лістикою. Він дебютує зі статтями з 
міжнародної політики на шпальтах 
щоденної арабомовної газети "Ап- 
Nahar".

Ставши свідком жорстокості 
громадянської війни в Лівані, у 1976 
році Амін Маалуф разом з дружи
ною та трьома дітьми переїздить до 
Парижа. Там він стає головним 
редактором газети "Jeune Afrique" 
(Молода Африка). За 12 років кар'є
ри репортера Амін Маалуф відвідав 
з відрядженнями більше як 60 
країн. Він висвітлював події війни у 
В'єтнамі, іранську революію, побу
вав у Індії, Бангладеші, Ефіопії, 
Сомалі, Кенії, Ємені, Алжирі та ін.

У 1983 році, він видає свою



першу книгу- історичне.дослідження "Хрестові похо
ди очима арабів" ("Les Croisades vues par les Arabes"). 
Книга здобула неабиякий успіх і була перекладена 
багатьма мовами. Тоді Амін Маалуф залишає кар'єру 
журналіста і повністю присвячує себе літературі. 
Широкий загай відкриває для ’себе письменника після 
появи роману "Лев Африканський" ("Leon l'Africain") у 
1986 році.

1993 року його роман "Скеля Таніоса" ("Le rocher de 
Tanios") отримав Гонкурівську премію.

Будучи автором багатьох романів, що розповіда
ють про Середню Азію, Африку та світ Середземно
мор'я, Маалуф намагається побудувати у них місток 
між світами Сходу та Заходу, адже сам письменник 
належить до обох.

"Якщо ви живите у Лівані, перша релігія, якої ви 
навчаєтесь це релігія співіснування", -  стверджує Амін 
Маалуф, і ці слова є вдалим резюме до всієї його твор
чості.

Зараз письменник, який говорить арабською, пише 
французькою та вивчає англійську, мешкає у малень
кій рибальській хатині на французькому острові Йо.



Ч и т а й т е  в с е р ії
Шань Са

іа, що грає в го

“Та, що грає в го” -  роман тридцятиод- 
норічної письменниці китайського поход
ження, яка останні тринадцять років живе в 
Парижі і пише французькою. У 2001 році, він 
отримав “Гонкура від журі ліцеїстів”.

Дія відбувається у Маньчжурії в 30-і роки, 
у період японської окупації. Непарні глави 
роману написані від імені шістнадцятирічної 
дівчини, що грає в го, а парні -  від імені 
японського офіцера -  сталевого самурая, -  
який одного разу став її партнером по грі на 
площі Тисячі Вітрів у маленькому місті на 
півночі Маньчжурії... Усе розділяє закоханих: 
релігія, звичаї, країни, війна. Вони зустріча
ються, вони люблять один одного, без жесту, 
без слова, без кінця, у той час як Китай 
хитається під ударами загарбника... Мрії і 
мовчання плетуть нить цього роману.



Ч и т а й т е  в  с е р ії  
2Вуьє ван. ІЇовелар.

РИБА ЛЮБОВІ

Роман молодого французького прозаїка, дра
матурга і критика, відзначеного багатьма літератур
ними преміями, Дідьє ван Ковелара "Риба любові" 
написано напрочуд просто, легко й вишукано. Зви
чайні слова складаються якось так, що занурюєшся 
в книжку з головою.

Під час аукціону, Філіп, безтурботний молодик, 
.без тями закохується у незнайомку: Беатріс. Вона 
баскетболістка і відвідувачка в'язниці, живе у своїх 
бабусь і зберігає піранью у формаліні, на пам'ять 
про свого батька, який зник в Амазонії. "Риба", від 
пригод, що почалися з непорозуміння, веде незви
чайну пару до Венесуели... Ця пронизана гумором 
епопея кохання, вибудована рельєфними, яскрави
ми персонажами, змушує розсміятися, але й замис
литися.

Роман "Риба любові" у 1994 році відзначено 
Премією Ррже Німьє.



Ч и т а й т е  в  с е р ії
Ж ан - kfticttiûef) 3*і(фен

АБІСОНЕЦЬ

Жана-Батіста Понсе, небагатого аптекаря, люби
теля пригод, Король-Сонце відряджає лікарем до 
негуса Абіссінії з таємним дорученням. "Жан-Ба" 
погоджується на небувалу місію, сподіваючись піс
ля повернення отримати дворянський титул, який 
надасть йому змогу одружитися з прекрасною 
панною Алікс. Саме тут і розпочинається захоплю
юча, сповнена відкриттів та несподіванок, подорож 
шляхом торговців прянощами від Каїру до Гондару 
-  столиці Абіссінії, а потім -  до Версадю. На цьому 
шляху нам доведеться пересісти з верблюда на коня 
і з'ясувати, що цей роман -  іще й проповідь проти 
нетерпимості та фанатизму, повчальний урок 
гуманізму.

Жан-Крістоф Руфен, лікар, колишній віце- 
президент "Лікарів без кордонів", відзначений най- 
престижнішими літературними преміями Франції, 
отримав за "Абіссінця" Гонкура за Перший Роман 
та Премію Медітеране 1997 р.



Г о ту єть ся  д о  д р у к у
Ф/ieq /Saftzac

ШВИДШЕ ТІКАЙ ТА СКОРО НЕ 
ПОВЕРТАЙСЯ

У двох кроках від вокзалу Монпарнас, -у ьік 
супутників, електронної пошти й Інтернету,.Джосс 
працює, глашатаєм. Зазвичай, це декларації любові 
чи ненависті, оголошення кварталу чи обурення з 
приводу осінньої негоди. Однак, у плині декількох 
днів, дивні вкраплення з'являються в кумедному 
марнослів'ї горланя. Речення на старофранцузькій, 
іщо тривожать і бентежать як Пророкування не- 
цдастя.

Зрештою; відповідно до невблаганної логіки, 
Варгас збирає усю свою, написану елегантно і з 
гумором, головоломку. Не випадково сьогодні у 
Франції Фред Варгас називають королевою детек
тиву.



Амін Маалуф
М -  14 Самарканд*. -  К.: Пор-Рояль, 2008. -  384 с. -  

(Серія "Лауреати літературних Премій").

ISBN 966-7068-14-4

Амін Маалуф -  сучасний французький письменник, 
виходець з Лівану, лауреат Гонкурівської премії -  у романі 
"Самарканд" зводить трьох надзвичайно цікавих персо
нажів: Омара Хайяма -  перського поета і математика XI 
століття, мудрого візира Персії і фанатичного засновника 
Ордена Вбивць.

Ми простежимо неймовірну історію рукопису 
Омара Хайяма "Самарканд". Через тисячоліття після її нап- 
сання молодий американець присвятить своє життя 
пошуку цієї священної книги, а читач піде за ним через 
середньовічні Персію, Багдад, сучасні США. Амін Маалуф 
-  прекрасний оповідач -  у романтичній манері зображує 
великі історичні події, місця, що захоплюють дух. І не 
випадково у 1988 році цей роман було визнано гідним 
Премії Мезон де ла Прес.

ББК 89.8



А м ін М аалуф  
Самарканд

Роман

Відповідальний редактор Леся Жадай 
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