


Роберт Музіль

Людина без вЛастивостей



Robert Мusil

Der Mann
ohne eigenschaften

rоmаn



Роберт Музіль

Людина 
без вЛастивостей

З німецької переклав
олекса Логвиненко

Київ
2011

видавництво
жупанського

Роман

III. Книга друга



ббК 84.4авт
      М89

isBn 978-966-2355-16-1

© ви дав ництво Жу пансь ко го;
о. Логвиненко, пе ре клад;  
о. ба ра  тин ська, ху дожнє
оформ  лен ня, 2011.

У літературі ім’я австрійця Роберта Музіля (1880-1942) 
стоїть в одному ряду з іменами француза Марселя Пруста, 
ірландця джеймса джойса, американця вільяма Фолкнера 
й інших таких вершин світової класики й новаторів прози. 
Роман «Людина без властивостей», який автор писав усе 
своє життя  і який тепер перекладено понад тридцятьма 
мовами світу, дає широку панораму життя австрії й усієї 
Європи напередодні Першої світової війни, малює картину 
– нерідко ґротесково-сатиричну – суспільних розчарувань 
і моральних пошуків у тогочасних реаліях.

Übersetzung ins Ukrainische, Druck und Herstellung dieser Ausgabe 
wurde von folgenden Institutionen unterstützt:
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Österreich)
Robert Bosch Stiftung (Deutschland)
Goethe-Institut Ukraine 
Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen (Deutschland)
Österreichisches Kulturforum Kiew

Видання здійснено за підтримки:
Федерального Міністерства освіти, мистецтва й культури (Австрія)
Фундації Роберта Боша (Німеччина)
Німецького культурно центру Ґете-Інститут в Україні
Європейського колеґіуму перекладачів у Штралєні (Німеччина)
Австрійський культурний форум Київ

ÖSTERREICHISCHES

KULTURFORUM KIEW



5

Книга друга

Частина третя
до тисячолітнього царства (злочинці)

1.
Забута сестра

Коли надвечір того самого дня Ульріх приїхав до…* і вий-
шов з вокзалу, його очам відкрився широкий, схожий на мілку 
улоговину майдан, який в обидва боки розтікався вулицями, й 
картина ця ледве не боляче вразила його пам’ять; так буває в 
місцях, що їх ти вже не раз бачив і завжди забував.

«запевняю вас, доходи скоротилися на двадцять відсотків, 
а життя на двадцять відсотків подорожчало; виходить – сорок 
відсотків!» – «а я вас запевняю, що шестиденні перегони – 
це подія, яка єднає народи!» Голоси ці лунали тепер у його ву-
хах; то були голоси купе. Потім він досить виразно почув, як 
хтось сказав: «І все ж таки опера для мене – понад усе!» – «У 
вас це, либонь, – наче спорт?» – «ні, захоплення». він схи-
лив набік голову, так ніби хотів витрусити з вуха воду. У по-
тягу було повно людей, а їхати довелося довго; краплі спіль-
ної розмови, що просочилися в нього за всю дорогу, витікали 
назад. серед радісного пожвавлення й поспіху, з яким прибу-
лий натовп гунув з вокзальних дверей, наче з гирла труби, у 
майданний спокій, Ульріх перечекав, поки цей потік розпав-
ся на окремі краплини, і тепер стояв у вакуумній тиші, що на-
стає вслід за гамором. І одночасно з неспокоєм у вухах, викли-
каним такою обстановкою, завважив незвичний спокій перед 
очима. Усе видиме мало в цьому спокої чіткіші обриси, ніж 
будь-де, й коли він сягнув поглядом через майдан, то в друго-
му його кінці цілком звичайні віконні рами на тлі блідого блис-
ку шибок чорніли у вечірньому світлі так, немовби то були 
хрести Голгофи. І все, що на вулицях рухалося, відділялося від 
того, що на них позастигало, не так, як це буває в дуже вели-
ких містах. те, що ворушилося, й те, що стояло на місці, тут 
вочевидь мало досить простору, щоб розширювати свою зна-
чущість. Ульріх звертав на це увагу, як то буває після розлуки, 
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з певною цікавістю розглядаючи велике провінційне місто, де 
минуло кілька коротких, але малоприємних періодів його жит-
тя. У самій природі цього міста було, як він добре знав, щось 
безрідно-колоніальне. одна з прадавніх гілок німецького бюр-
ґерства, яка кілька сторіч тому потрапила на слов’янську зем-
лю, тут захиріла, й тепер про неї нагадувало мало що, крім не-
багатьох церков та прізвищ; і від колишньої резиденції зем-
ського зібрання, чим це місто стало згодом, також не лишило-
ся майже нічого, крім мальовничого палацу, який ще зберіг-
ся; але в добу абсолютного правління на цю минувшину осі-
ло щільне напластування імператорського намісництва з його 
центральними представництвами в провінції, народними шко-
лами старшого ступеня й вищими школами, з казармами, су-
дами, в’язницями, резиденцією єпископа, танцювальною за-
лою, театром і всіма причетними до всього цього людьми, а та-
кож із торговцями й ремісниками, яких ті люди за собою при-
вели, внаслідок чого врешті розвинулася ще й промисловість, 
бо вслід за тими першими й другими прийшли й підприємці, 
чиї заводи й фабрики, стіна до стіни, заповнили передмістя і 
за наступних поколінь впливали на долю цього куточка землі 
дужче, ніж будь-що. Це місто мало історію, мало воно й влас-
не обличчя, але на ньому очі не пасували до рота, а підборіддя 
– до волосся на голові, і все тут було позначене слідами бурх-
ливого, але внутрішньо порожнього життя. Можливо, за яки-
хось виняткових особистих обставин усе це справляло благо-
датний вплив на щось надзвичайне й незвичне. 

Щоб висловитись якомога лаконічніше й бездоганніше, 
можна сказати: Ульріх відчував якусь «порожнечу душевно-
го наповнення», де людина губиться так, що в неї починає не-
стримно буяти уява. У кишені в нього лежала дивна телегра-
ма від батька, й Ульріх знав її напам’ять. «даю тобі знати про 
свою смерть» – велів сповістити йому старий добродій (чи 
краще сказати «сповіщав»? адже саме на це вказував і під-
пис: «твій батько»). його превосходительство, дійсний таєм-
ний радник у серйозні хвилини ніколи не жартував; таке хи-
мерне формулювання було збіса логічне, адже звістку готував 
синові він сам, коли, очікуючи власної смерти, писав чи дикту-
вав цей текст, воліючи, аби створений у такий спосіб папір на-
брав чинности тієї миті, коли він випустить дух. точніше зма-
лювати ситуацію, мабуть, і не можна було, й усе ж від цього 



7

дійства, де сучасне намагалося заволодіти майбутнім, дожити 
до якого вже не могло, відгонило лиховісним трупним духом 
злісно зітлілої волі!

Розмірковуючи про цей вчинок, що за якоюсь асоціацією 
нагадував йому просто-таки вмисне неврівноважену вдачу не-
величких містечок, Ульріх не без тривоги подумав про свою за-
міжню сестру, яка мешкала в провінції і з якою він, мабуть, за 
кілька хвилин побачиться. він думав про сестру ще в дорозі, 
бо знав про неї небагато. Час від часу з батьковими листами до 
нього доходили звичайні сімейні новини, як-от: «твоя сестра 
аґата вийшла заміж». те повідомлення доповнювали подроби-
ці, бо поїхати тоді додому Ульріх не зміг. а десь за рік він уже 
дістав звістку про смерть молодого сестриного чоловіка; а ро-
ків, якщо йому не зраджувала пам’ять, за три надійшло повідо-
млення: «твоя сестра, мені на втіху, вирішила знову вийти за-
між». на цьому другому весіллі п’ять років тому він побував і 
бачив сестру кілька днів, але пригадував лише, що ті дні були 
наче велетенське колесо із суціль білих шат, яке безперервно 
крутилося. Пригадував він і сестриного чоловіка, який йому не 
сподобався. аґата мала тоді, здається, двадцять два роки, а сам 
Ульріх – двадцять сім, бо саме тоді він дістав докторський сту-
пінь; отже, тепер його сестрі двадцять сім, і відтоді він жодно-
го разу з нею не бачився й не листувався. він пригадував тіль-
ки, що згодом батько не раз писав: «на жаль, подружнє жит-
тя у твоєї сестри, схоже, не завжди складається так, як могло 
б складатися, хоча чоловік її – прекрасна людина». трапляло-
ся читати й таке: «недавно мене вельми потішили успіхи чоло-
віка твоєї сестри аґати». Принаймні про такі речі писав бать-
ко в своїх листах, яким Ульріх, на жаль, ніколи не приділяв на-
лежної уваги; але один раз – Ульріх добре пам’ятав про це й 
досі – з несхвальним зауваженням щодо аґатиної бездітнос-
ти батько пов’язав сподівання, що донька все ж таки задоволе-
на своїм шлюбом, хоч її вдача, мовляв, ніколи й не дасть їй це 
визнати. «Цікаво, який у неї тепер вигляд?» – подумав Ульріх. 
Їхній старий батько, який так турботливо повідомляв кожно-
му з дітей про другого, мав одну характерну рису: обох їх він 
у ще зовсім маленькому віці, відразу після смерти їхньої ма-
тері, спровадив з дому; виховувалися вони в різних закладах, 
окремо одне від одного, й Ульріхові через його погану поведін-
ку часто не дозволяли поїхати на вакації додому, тож сестру 
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він уже, по суті, від самого дитинства, коли вони, до речі, дуже 
любили одне одного, так до пуття й не бачив, якщо не брати 
до уваги одного-однісінького, але досить тривалого побачення, 
коли аґата мала десять років.

Ульріх не бачив нічого дивного в тому, що за таких обста-
вин вони з аґатою й не листувалися. та й про що вони одне од-
ному писали б? Коли аґата вийшла заміж уперше, він, як тепер 
пригадував, був лейтенантом і після поранення на дуелі лежав 
у шпиталі. Господи, яким же він був віслюком! І то не одним, а, 
по суті, кількома різними віслюками одразу! бо йому саме спа-
ло на думку, що ота лейтенантська пригода з пораненням тут 
ні до чого: скоріше за все він був тоді вже майже інженером 
і мав «важливі справи», того ж і не зміг приїхати на те сімей-
не свято! а про сестру він почув згодом, що вона дуже кохала 
свого першого чоловіка. Ульріх уже не пригадував, від кого про 
це довідався, але що, зрештою, означає: «вона дуже кохала»?! 
Просто так кажуть. аґата знову вийшла заміж, і другого її чо-
ловіка Ульріх не міг терпіти. Що-що, а це він знав напевно! не 
любив він того чоловіка не лише через особисте враження від 
нього, але й за кілька його книжок, які він, Ульріх, прочитав, і 
дуже ймовірно навіть, що саме після того не зовсім випадково 
про сестру забув. Учинив він не зовсім гарно; однак мусив зі-
знатися собі, що навіть за минулий рік, коли скільки всього пе-
редумав, про сестру жодного разу не згадав, як не згадав про 
неї й після звістки про батькову смерть. але на вокзалі він по-
цікавився у старого слуги, який його зустрів, чи приїхав уже 
зять, і зрадів, почувши, що професора Гаґауера очікують аж на 
сам похорон, і хоч до похорону лишалося днів два-три, не біль-
ше, цей час видався йому самітництвом із необмеженим тер-
міном, який він проведе тепер із сестрою так, неначе вони – 
найрідніші люди на світі. І марно він питав би себе, який тут 
зв’язок; мабуть, думка про «незнайому сестру» була однією з 
тих розлогих абстракцій, де знаходять собі місце багато почут-
тів, котрі ніде не бувають доречні по-справжньому. 

Розмірковуючи про все це, Ульріх повільно входив до зна-
йомого чужого міста, що поставало перед ним. валізи, до яких 
він перед самим від’їздом позапихав іще досить чимало кни-
жок, повіз із собою в бричці слуга, який його зустрів; Уль-
ріх пам’ятав цього старого ще з дитинства, той поєднував 
обов’язки швейцара, мажордома й університетського служни-
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ка так, що з роками їхні внутрішні межі просто розмилися. 
очевидно, саме цьому скромно-замкненому чоловікові Ульрі-
хів батько й продиктував телеграму про свою смерть, і тепер 
ноги Ульріха здивовано і з приємністю ступали дорогою, що 
вела їх додому, а його почуття жваво й зацікавлено вбирали 
ті свіжі враження, якими зачудовує, розростаючись, будь-яке 
місто, коли ти вже давно його не бачив. У певному місці, яке 
ноги Ульріха пригадали раніше, ніж він сам, вони разом з ним 
звернули з головної вулиці, й невдовзі він опинився у вузько-
му провулку, утвореному лише двома парковими мурами. на-
вскоси перед Ульріхом стояв невисокий двоповерховий буди-
нок з мезоніном, збоку від нього – стара конюшня, і, все ще 
притискаючись до паркового муру, виднілася невеличка хати-
на, де жили слуга з дружиною; хатина мала такий вигляд, не-
мовби геть старий господар будинку, попри всю свою довіру 
до цих двох, відсунув їх від себе якомога далі, але й від світу 
все ж відгородив своїми мурами. Ульріх у задумі ступив до зам-
кненого входу в парк і постукав великим залізним кільцем, яке 
висіло там замість дзвоника на низенькій, почорнілій від старо-
сти хвіртці; але цієї миті надбіг слуга й виправив його помил-
ку. вони мали повернутись, обійшовши мур, до головного вхо-
ду, де спинилася бричка, й аж коли Ульріх побачив перед со-
бою щільно замкнені двері будинку, йому спало на думку, що 
сестра не зустріла його на вокзалі. слуга повідомив йому, що в 
ласкавої пані мігрень і після сніданку вона пішла до своєї кім-
нати, звелівши збудити її, коли приїде пан доктор. 

– І часто в моєї сестри буває мігрень? – поцікавився далі 
Ульріх і відразу пошкодував, що поставив таке недотепне запи-
тання, бо воно виказало його відчуженість цьому старому чо-
ловікові, в батьківському домі своїй людині, й торкалося сімей-
них взаємин, про які краще мовчати. 

– Молода пані звеліла подати чай за півгодини, – відповів 
добре вишколений старий із шанобливо-непроникним облич-
чям слуги, яке обачливо запевняло: він не розуміє нічого, що 
не входить до його обов’язків.

Ульріх мимоволі звів очі вгору на вікна, припускаючи, що 
там, можливо, стоїть аґата й спостерігає за його приїздом. «Ці-
каво, чи приємна вона людина?» – спитав він себе й невдово-
лено констатував, що коли вона йому не сподобається, то пере-
бування тут буде досить обтяжливе. Щоправда, те, що вона не 
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зустріла його з потяга й не вийшла до дверей, викликало в ньо-
го деяку довіру й свідчило про певну однаковість у ставленні 
одне до одного, бо, якщо казати відверто, квапитися йому назу-
стріч було б так само безглуздо, як коли б він, щойно пересту-
пивши поріг, кинувся до батькового смертного одра. тож він 
звелів переказати, що буде готовий за півгодини, і трохи дав 
собі лад. йому приготували кімнату нагорі, в мезоніні; це була 
колишня його дитяча кімната, вона нагадувала мансарду, але 
тепер її обстановку по-чудернацькому доповнювали сякі-такі 
меблі, наспіх зібрані вочевидь задля зручности дорослих. «Ма-
буть, поки мрець іще в будинку, розміститися по-іншому не ви-
йде», – подумав Ульріх, влаштовуючись серед руїн свого ди-
тинства – хоч і не без труднощів, та все ж із досить приємним 
відчуттям, що підіймалося, мов туман із цього ґрунту. Ульріх 
почав перевдягатись, і йому спало на думку взяти схожий на 
піжаму домашній костюм, який трапився на очі, коли він роз-
паковував речі. «Могла б вийти вже бодай у самому будинку 
й привітатися!» – промайнуло в нього, і в цьому його недба-
лому виборі костюма було трохи осуду, хоча відчуття, що для 
такої поведінки сестра має, либонь, якусь причину, яка йому 
сподобається, – відчуття це не минало, надаючи його перев-
дяганню трохи тієї шанобливости, яка полягає в невимушено-
му вияві довіри. 

Ульріх одяг простору, в чорно-сіру кратку м’якововну піжа-
му, що дуже нагадувала костюм П’єро й щільно облягала лише 
зап’ястки, щиколотки на ногах і талію; він любив цю піжаму за 
її зручність, яку після тривалої поїздки й безсонної ночі тепер 
з приємністю відчував, спускаючись сходами. та коли він сту-
пив до кімнати, де на нього вже чекала сестра, власне вбран-
ня його глибоко вразило, бо із загадкової волі випадку опинив-
ся перед гінким, білявим П’єро в костюмі у сірі й іржаво-бурі 
смужки та кратки ніжних відтінків, – П’єро, який, на перший 
погляд, був дуже схожий на нього самого.

– а я й не знала, що ми з тобою близнюки! – сказала аґа-
та, і її обличчя весело просіяло. 
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2.
Довіра

вітаючись, вони не поцілувались, а просто доброзичли-
во стали одне перед одним, потім кожне відступило трохи на-
зад, і Ульріх роздивився сестру краще. зростом вони пасува-
ли одне одному. Коси в аґати були світліші, ніж чуб у нього, 
але її суха й духмяна шкіра нагадувала його шкіру – єдине, що 
йому подобалось у власному тілі. Груди її не розпливались, а 
були налиті й пружні, і руки й ноги в сестри, здавалося, мали 
ту видовжено-вузеньку веретеноподібну форму, яка поєднує в 
собі природну працездатність з красою. 

– сподіваюся, твоя міґрень минула, принаймні слідів її вже 
не видно, – сказав Ульріх.

– ніякої міґрені в мене не було, я звеліла сказати тобі так, 
просто щоб уникнути зайвих пояснень, – відповіла аґата. – 
бо нелегко було б повідомити тобі через слугу річ куди склад-
нішу: на мене найшли лінощі. Я спала. Я звикла лягати тут спа-
ти, тільки-но випаде вільна хвилина. Я взагалі ледача – ма-
буть, від розпачу. та коли почули, що ти приїдеш, сказала собі: 
«сподіваюся, тепер я вже востаннє така, мов сонна муха», – і 
мене знову схилило на сон – оздоровчий, так би мовити. а 
слузі я, гарненько поміркувавши, назвала все це міґренню. 

– а зі спортом ти не дружиш зовсім? – поцікавився Ульріх. 
– трохи граю в теніс. а загалом я спорт ненавиджу.
Поки вона розповідала, він ще раз роздивився її обличчя. 

воно видалося йому не дуже схожим на його власне; та, ма-
буть, він помилявся, можливо, воно було схоже на його об-
личчя, як пастель на ґравюру на дереві, тож різниця в матері-
алах приховувала від ока збіги в лініях і площинах. Це облич-
чя чимось викликало в нього тривогу. за хвилю Ульріх збаг-
нув: просто він не може сказати, щó воно виражає. в її облич-
чі бракувало того, що зазвичай дає змогу судити про люди-
ну. Це було обличчя, сповнене змісту, але воно не мало нічого 
підкреслено-виразистого, нічого такого, з чого загалом склада-
ються характерні риси.

– Як вийшло, що ти вдяглася так само, як я? – спитав Уль-
ріх.

– Я про це навіть не замислювалась, – відповіла аґата. – 
Я подумала, це буде так мило.
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– Це дуже мило! – засміявся Ульріх, – таку витівку з 
людьми може утнути лише випадок! та й батькова смерть і 
тебе, бачу, не дуже приголомшила? 

аґата неквапно звелася навшпиньки й так само повільно 
опустилася. 

– Чи твій чоловік теж уже тут? – поцікавився брат, аби 
лишень не мовчати. 

– Професор Гаґауер приїде аж перед похороном. – здава-
лося, вона була рада нагоді промовити це прізвище так офіцій-
но й відтрутити його від себе, як щось чуже. 

Ульріх не знав, що на це відповісти.
– атож, я про це чув, – нарешті сказав він.
вони знову звели одне на одного погляди, а тоді рушили, 

як і годиться в таких випадках, до невеликої кімнати, де ле-
жав покійний.

Уже цілий день ця кімната стояла затемнена; вона була на-
сичена всім чорним. Пахло квітами й запаленими свічками. 
обидва П’єро стояли перед мерцем випроставшись, немовби 
стежачи за ним.

– Я до Гаґауера вже не вернуся! – промовила аґата, щоб 
поставити крапку в цій розмові.

складалося майже таке враження, ніби ці слова мав почути 
й покійник. він лежав на своїх марах так, як про це й розпо-
рядився: у фраку, під покривалом, яке сягало до середини гру-
дей і з під якого виглядала накрохмалена сорочка; руки згорне-
ні, без розп’яття, при орденах. невеличкі, різко окреслені над-
брівні дуги, запалі щоки й губи. його тіло було немовби заши-
те в жахливу, безоку мертвецьку шкіру, яка ще й не перестала 
бути частиною людини, й уже їй чужа. дорожній мішок жит-
тя. Мимоволі Ульріх відчув, як йому щось підірвало той корінь 
буття, де нема ні почувань, ні думок; але відчув тільки це, більш 
нічого. Якби йому довелося виразити це словами, він спроміг-
ся б сказати лише, що настав край обтяжливим взаєминам без 
любови. Як ото поганий шлюб псує людей, котрі не годні від 
нього звільнитися, так само псують людей і будь-які їхні роз-
раховані на вічність, обтяжливі взаємини, коли під їхнім гнітом 
сходить нанівець тлінне буття. 

– Я дуже хотіла, щоб ти приїхав раніше, – провадила далі 
аґата, – але тато не погоджувався. він сам розпорядився про 
все, що стосувалося його смерти. Гадаю, йому було б нестерп-
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но помирати в тебе на очах. Я живу тут уже два тижні. Це було 
жахливо.

– Чи любив він бодай тебе? – спитав Ульріх.
– Усі розпорядження, які він хотів зробити, він зробив 

своєму старому слузі й після того вже справляв враження лю-
дини, якій нема до чого докласти рук і нема задля чого жити. 
та мало не що чверть години підводив голову й дивився, чи 
я в кімнаті. так було в перші дні. У наступні – що півгоди-
ни, згодом – щогодини, а того останнього жахливого дня це 
сталося взагалі тільки два-три рази. І за всі ці дні він не про-
мовив до мене жодного слова, хіба лиш коли я сама про що-
небудь у нього питала.

Поки аґата про це розповідала, Ульріх міркував: «По суті, 
жінка вона тверда. Ще в дитинстві вміла мовчки виявляти над-
звичайну впертість. але ж на вигляд вона начебто поступли-
ва?» І раптом він згадав про лавину. Якось він ледве не загинув 
у лісі, зруйнованому лавиною. то була лише м’яка хмара сніго-
вої пороші, але під дією якоїсь нестримної сили та хмара зро-
билася твердою, як кам’яна лавина. 

– Це ти вдарила мені телеграму? – спитав він.
– ні, старий Франц, звичайно! батько тоді про все вже роз-

порядився. й доглядати за собою мені теж не дозволяв. він ні-
коли мене, певна річ, не любив, і я не знаю, навіщо він мене 
викликав. Я погано почувалась і намагалася якомога частіше 
замикатись у себе в кімнаті. І однієї з таких годин він помер.

– Мабуть, він хотів тобі цим довести, що ти зробила по-
милку. Ходімо! – гірко зітхнув Ульріх і потяг її до дверей. – а 
може, він хотів, щоб ти погладила його по голові? Чи щоб ста-
ла навколішки в нього біля одра? Уже хоч би тому, що він час-
то читав, нібито так прощаються з батьком. а попросити тебе 
про це йому забракло духу?! 

– Можливо, – мовила аґата.
вони спинилися й ще раз подивились на нього.
– Усе це, по суті, жахливо! – сказала аґата. 
– так, – відповів Ульріх. – І як мало про це знаєш!
Коли вони вже виходили з кімнати, аґата стала ще раз і 

промовила до Ульріха:
– Я набиваюся до тебе з речами, до яких тобі, звісно, не-

має ніякого діла; але саме під час батькової хвороби я покла-
ла собі ні за яких обставин не повертатися до свого чоловіка!
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Її наполегливість викликала в брата мимовільну усмішку, бо 
поміж очима в аґати згори вниз залягла прямовисна зморщеч-
ка, й розмовляла сестра запально; схоже, вона потерпала, що 
він не стане на її бік, і нагадувала кішку, яка з великого страху 
відважно нападає перша.

– а сам він згоден? – спитав Ульріх.
– він іще нічого не знає, – сказала аґата. – але він не по-

годиться!
брат запитливо глянув сестрі в очі. але вона різко похита-

ла головою й відповіла:
– ні-ні, не те, що ти думаєш. ніхто третій між нами не 

став! 
на цьому їхня розмова поки що завершилася. аґата виба-

чилася перед Ульріхом, – адже він стомлений і голодний, а 
вона про це, мовляв, і забула, – повела його до кімнати, де на 
них уже чекав чай, і, помітивши, що на столі чогось бракує, 
вийшла, щоб принести самій. зоставшись сам, Ульріх скорис-
тався цією нагодою і, щоб краще зрозуміти аґату, спробував, 
як міг, уявити собі її чоловіка. той був середній на зріст, три-
мався дуже рівно, грубо скроєні штани не приховували його 
повних ніг, над ледь товстуватими губами – торчкуваті вуса; 
він полюбляв краватки з лапастими візерунками – це, пев-
но, мало означати, що він педагог не звичайний, а дуже про-
ґресивний. Ульріх відчув, як у ньому знову прокидається ко-
лишня його недовіра до сестриного вибору, але про те, що Ґот-
ліб Гаґауер приховує якісь потаємні вади, годі було й подума-
ти, пам’ятаючи, яким чистим сяйвом світилися його очі й чоло. 
«адже це – просто освічений, вільний від упереджень, діяль-
ний і порядний чоловік, який на своїй ниві сприяє людському 
поступу, не втручаючись у далекі йому справи», – констату-
вав Ульріх, пригадавши й Гаґауерову писанину, і поринув у не-
веселі роздуми.

таких людей можна розпізнати вже змалечку, коли вони ще 
ходять до школи. вони навчаються не стільки сумлінно – як 
це називають, плутаючи наслідок із причиною, – скільки ста-
ранно й практично. будь-яке завдання вони готують заздале-
гідь, як ото звечора треба приготувати на другий день одяг, усе 
аж до останнього ґудзика, якщо хочеш швидко й без затрим-
ки зібратися вранці; нема жодної послідовности думок, якої 
вони не могли б такими п’ятьма чи десятьма наготованими ґу-
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дзиками закріпити у власній пам’яті, й тут уже нічого не ска-
жеш: пам’ять ця потім має непоганий вигляд і витримує всі ви-
пробування. так ці люди стають зразковими учнями, не викли-
каючи в товаришів неприязні й осуду, а люди, котрі, як і Уль-
ріх, за своєю вдачею схильні то до невеликої надмірности, то 
до такої самої трохи недостатньої старанности, – люди ці, на-
віть коли вони багато обдарованіші, відстають від них так само 
потихеньку й непомітно, як, бува, підкрадається доля. він помі-
тив, що потай, по суті, побоюється цієї породи «взірцевих» лю-
дей, бо точність їхнього мислення робила в людських очах його 
власне захоплення точністю трохи сумнівним. «такі не мають 
ані крапельки душі, – розмірковував він, – але люди вони до-
бродушні; після шістнадцятьох років, коли в молоді прокида-
ється жвавий інтерес до духовних питань, вони ніби трохи від-
стають від решти перевесників і ще не здатні до пуття зрозумі-
ти нові думки й почуття, проте тоді орудують десятьма своїми 
ґудзиками, й настає день, коли вони можуть документально за-
свідчити, що завжди все розуміли («щоправда, без усіляких не-
потрібних крайнощів»), а тим часом саме вони зрештою і вті-
люють у життя нові ідеї, коли для інших людей ці ідеї вже дав-
но стали відгомоном юности чи самотнім максималізмом!» тож 
коли сестра знов увійшла до кімнати, Ульріх, хоч усе ще й не 
розумів, що там у неї, власне, сталося, уже відчував: війна про-
ти її чоловіка, можливо, навіть несправедлива, навряд чи буде 
чимось аж надто таким гідним, щоб зробити йому велику втіху.

аґата, схоже, й не сподівалася знайти якесь розумне пояс-
нення своєму рішенню. збоку її подружнє життя мало вигляд 
– а цього й слід було очікувати від такого чоловіка, як Гаґа-
уер, – цілком щасливий. Жодних сварок, майже ніяких роз-
біжностей у думках – хоч би вже через те, що аґата, як сама 
сказала, власні думки не звіряла йому з жодного приводу. Пев-
на річ, ніяких скандалів, ані пиятики, ані карт. навіть жодних 
парубоцьких звичок. справедливий розподіл доходів. Лад у до-
машньому господарстві. спокійні переходи від жвавого спілку-
вання в людному товаристві до урівноваженого спілкування, 
коли лишалися вдвох. 

– Якщо ти покинеш його просто так, без причини, – ска-
зав Ульріх, – то вас розлучать, але провина за це ляже на тебе. 
Якщо він, звісно, подасть позов. 

– нехай подає! – з викликом заявила аґата.
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– Можливо, варто було б запропонувати йому невеликі 
майнові відшкодування, якщо він погодиться залагодити спра-
ву миром.

– Я взяла із собою лише те, – сказала вона, – що потріб-
но для поїздки на три тижні, а крім того, кілька сяких-таких 
дрібничок і дещо на згадку про ті часи, коли я ще не була за-
міжня за Гаґауером. Решту нехай лишить собі, мені нічого не 
потрібно. але позбавити мене чого-небудь у майбутньому не-
хай і не думає! 

Ці останні фрази аґата вигукнула знову з дивовижним за-
палом. зрозуміти її можна було, мабуть, так: вона хотіла пом-
ститися тому чоловікові за те, що колись дозволяла йому над-
то багато чого себе позбавляти. бойове завзяття, спортивний 
азарт Ульріха, його винахідливість у подоланні труднощів наре-
шті пробудилися, хоч він був тим і незадоволений, бо це нага-
дувало дію збудливого засобу, який спричинив лише зовнішній 
ефект, ще не викликавши жодного внутрішнього. намагаючись 
якось зорієнтуватися, він повагався й перевів розмову на інше. 

– Я читав дещо з того, що він написав, і дещо про нього 
чув, – сказав він. – Як я знаю, в галузі викладання й вихован-
ня він навіть зажив слави нового світила!

– атож, зажив, – кинула аґата.
– наскільки я знаю його праці, в педагогіці він – не лише 

на всі руки майстер, а й один із перших виступив за реформи 
в наших вищих навчальних закладах. Пригадую, якось я читав 
його книжку, де, з одного боку, йшлося про неоціненну роль 
історико-гуманітарної просвіти для формування моралі, з дру-
гого – про неоціненну роль природничо-математичної просві-
ти для формування розумових здібностей, а з третього – про 
неоціненну роль спорту й військової підготовки для формуван-
ня в людині активности. Це правда? 

– Мабуть, що так, – відказала аґата. – та чи звернув ти 
увагу на те, як він використовує цитати?

– Як він використовує цитати? стривай, здається, мені там 
і справді дещо впало в око. він наводить багато цитат. Із кла-
сиків. він… ну звісно, сучасників він цитує також. о, пригадав: 
він цитує – і як для педагога, то просто-таки по-революційному 
– не лише стовпів педагогіки, а й нинішніх конструкторів ае-
ропланів, політиків і митців… але ж це, зрештою, – лиш те, що 
я вже казав і перед цим? – завершив він з тією розгубленістю, 
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яку відчуваєш, коли твої спогади звертають зі сподіваної колії 
й заходять у глухий кут. 

– він цитує ось як, – пояснила аґата. – У музиці, скажі-
мо, він без найменшого сумніву може дійти до Ріхарда Штра-
уса, а в малярстві – до Пікассо; але в жодному разі, навіть на 
підтвердження чогось хибного, він не назве ім’я, яке ще бодай 
трохи не прописалося в газетах – хоч би тим, що вони на всі 
заставки його сварять!

он воно що! саме цього й шукав у своїй пам’яті Ульріх. він 
підвів погляд. аґатина відповідь його потішила, вона свідчила 
про спостережливість і добрий смак.

– так він згодом став вождем, одним із перших плентаю-
чись у хвості часу, – додав Ульріх, сміючись. – а всі, хто при-
ходить іще пізніше, вже застають його поперед себе! та чи по-
добаються тобі в нас ті, що йдуть попереду? 

– не знаю. Принаймні я не цитую.
– але нам усе ж таки слід бути скромнішими, – мовив 

Ульріх. – Ім’я твого чоловіка – це нині вже програма, яка для 
багатьох означає вершину ідеалу. його діяльність – солідний 
невеличкий проґрес. його міжнародного визнання чекати вже 
недовго. Рано чи пізно з нього вийде принаймні університет-
ський професор, хоч задля хліба насущного йому й довелося 
нидіти учителем середньої школи. а ось мені, бач, досить було 
лише не звертати зі свого прямого шляху. І чого ж я досяг? а 
того, що тепер мене й на доцента навряд чи візьмуть. І це вже 
щось та означає! 

аґата була розчарована, й, мабуть, через це обличчя її при-
брало якогось порцелянового, безвиразного вигляду такої собі 
світської дами, коли вона люб’язно відповіла:

– не знаю, може, ти й маєш поважати Гаґауера.
– Коли він приїде? – спитав Ульріх.
– Перед самим похороном; більше часу він на це не змар-

нує. але тут, у будинку, він не житиме, я цього не допущу! 
– твоя воля! – несподівано рішуче заявив Ульріх. – Я 

його зустріну, відвезу до якого-небудь готелю, а там, якщо ти 
так бажаєш, скажу йому: «Кімнату для вас приготовано тут!»

аґата вражено застигла, а тоді зненацька захоплено промо-
вила:

– Гаґауер страшенно розізлиться – це ж бо коштувати-
ме грошей, а він запевне має намір спинитись у нас. – облич-
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чя в неї ту ж мить перемінилося, до нього повернулося щось 
дитинно-первісне, як у малого шибеника. 

– а які тут складаються обставини? – поцікавився брат. 
– Кому належить цей будинок – тобі, мені чи нам обом? Чи 
є заповіт?

– тато розпорядився передати мені великого конверта, і 
там ми, мабуть, знайдемо все, що нам потрібно знати.

вони рушили до кабінету, що був по другий бік від кімна-
ти, де лежав покійник.

вони знову пропливли крізь сяєво свічок, аромат квітів, про-
минули поле зору двох очей, які вже нічого не бачили. У ме-
рехтливому сутінку аґата на мить обернулася на такий собі пе-
реливчастий золотисто-сіро-рожевий серпанок. заповіт знай-
шовся, але розпечатати конверта вони, повернувшись із ним 
до чайного столу, так і забули. 

бо, коли вони посідали, аґата повідомила братові, що живе 
від чоловіка, по суті, окремо, хоч і під одним дахом; тільки не 
сказала, чи давно вже. 

спершу це справило на Ульріха погане враження. бага-
то хто із заміжніх жінок, вбачаючи в якому-небудь чоловіко-
ві можливого коханця, розповідають йому отаку казочку; і хоч 
сестра сказала про це збентежено, ба навіть суворо, з незграб-
но прихованим наміром дати який-небудь поштовх – і цього 
не можна було не помітити, – йому стало прикро, що вона не 
придумала наплести нічого кращого, й він вирішив, що вона 
згущує барви. 

– Я взагалі ніколи не розумів, як ти могла жити з таким чо-
ловіком! – відверто зізнався він.

аґата відповіла, що цього хотів батько, й додала:
– а хіба я могла вчинити проти його волі? 
– але ж тоді ти була вже вдова, а не малолітня дівчина.
– тож-бо й воно. Я повернулася до тата; всі казали тоді, що 

я ще надто молода, щоб жити самій, бо хоч була вже й удова, а 
мала всього-на-всього дев’ятнадцять років. а потім я тут якраз 
і не витримала. 

– але чому ти не пошукала собі іншого чоловіка? Чи не 
пішла вчитися, щоб розпочати так самостійне життя? – безце-
ремонно спитав Ульріх.

аґата лише похитала головою. аж після короткої паузи від-
повіла:
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– Я тобі вже сказала, що я ледача. 
Ульріх відчував, що це не відповідь.
– отже, ти мала якусь особливу причину вийти за Гаґау-

ера?!
– так.
– ти кохала когось іншого, але він був тобі недоступний?
аґата повагалася.
– Я кохала свого покійного чоловіка.
Ульріх пошкодував, що так буденно скористався словом 

«кохати», немовби суспільні стосунки, які воно позначало, для 
нього самого були важливі й непорушні. «Коли хочеш когось 
утішити, поспішаєш кинути йому яку-небудь жебрацьку подач-
ку», – промайнуло в нього. І все ж він не міг стриматися від 
спокуси й далі вести розмову в тому самому дусі. 

– а потім ти збагнула, щó з тобою сталося, й улаштувала 
Гаґауерові не життя, а пекло, – промовив він. 

– так, – підтвердила аґата. – тільки не відразу... а пізні-
ше, – додала вона. – навіть дуже пізно. 

Після цього в них зайшла невеличка суперечка.
було видно, що ці зізнання давалися аґаті нелегко, хоч вона 

робила їх і доброхіть, а проблеми статевого життя вочевидь 
вважала, як і належало в її віці, суттєвими й цікавими для всіх. 
схоже, вона вже від самого початку поклала з’ясувати, розуміє 
її брат чи ні, шукала довіри і, можна навіть сказати, була спов-
нена щиросердої, палкої рішучости завоювати його. але Уль-
ріх, усе ще ладний кидати моралістичні подачки, не був здат-
ний піти їй назустріч відразу. Попри свою душевну снагу, він 
аж ніяк не завжди був вільний від упереджень, що їх відкидав 
його розум, бо Ульріх надто часто пускав своє життя плисти за 
течією, тоді як розум його торував собі інші шляхи. й оскіль-
ки своїм впливом на жінок він надто часто користався й зло-
вживав з тією насолодою, з якою мисливець вистежує й ловить 
здобич, то йому майже завжди траплялася й відповідна карти-
на, де жінка виступала дичиною, що знесилено падає від лю-
бовного списа чоловіка, і в Ульріховій пам’яті жило похітливо-
солодке приниження, на яке йде закохана жінка, тоді як чоло-
вік від такої самопожертви дуже далекий. таке чоловіче уяв-
лення про власну владу й жіночу слабкість – річ досить зви-
чайна й нині, хоча водночас, у міру того, як молодіжні хвилі 
приходять на зміну одна одній, виникають погляди й новіші, і 
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та невимушеність, з якою аґата розповідала про свою залеж-
ність від Гаґауера, боляче вразила її брата. Ульріхові здалося, 
що сестра, сама того до пуття не усвідомлюючи, зганьбилась, 
коли піддалася впливу чоловіка, який йому, Ульріхові, так не 
подобався, і жила зі своєю ганьбою роками. він цього не ви-
словив, однак аґата, мабуть, прочитала щось таке на його об-
личчі, бо раптом сказала:

– не могла ж я втекти від Гаґауера відразу, коли вже ви-
йшла за нього заміж. Це було б узагалі божевілля! 

Ульріх, усе ще в ролі старшого брата й поблажливого вихо-
вателя, стрепенувся і, не знаходячи потрібних слів, вигукнув:

– невже це було б і справді божевілля – пройнятись оги-
дою й відразу зробити з цього всі висновки?! – він спробував 
пом’якшити свої слова, всміхнувшись після них і якомога при-
вітніше поглянувши на сестру. 

аґата й собі звела на нього очі; обличчя її зробилося зовсім 
відкритим від напруження, з яким вона вдивлялася в його риси.

– адже здорова людина не така чутлива до життєвих зне-
год?! – правила своєї вона. – зрештою, що в них такого!

Унаслідок цього Ульріх зосередився й надалі вже не став до-
віряти свої думки якійсь одній частині себе. тепер він знову 
був людиною функціонального мислення. 

– Маєш рацію, – мовив він. – Що, зрештою, в усіх цих 
подіях і процесах як таких?! Головне – система уявлень, крізь 
яку на ці події й процеси дивишся, а також та особиста систе-
ма, що їх охоплює! 

– Що ти маєш на увазі? – недовірливо спитала аґата. 
Ульріх вибачився за своє абстрактне висловлювання, та 

поки він шукав якогось зрозумілішого порівняння, до нього 
повернулися братерські ревнощі, які й визначили його вибір.

– Припустімо, жінку, яка нам небайдужа, зґвалтували, – 
промови він. – за героїчною системою уявлень слід очікувати 
помсти або самогубства. за системою цинічно-емпіричною – 
що жінка струсне все це із себе, як курка полову. а те, що ста-
лося б тепер насправді, було б, либонь, сумішшю того й того. І 
немає нічого огиднішого, ніж оце внутрішнє невідання. 

Проте аґата не погодилась і з такою постановкою питання.
– невже це, як на тебе, так жахливо? – спитала вона просто. 
– не знаю. Мені здавалося, це принизливо – жити з лю-

диною, якої не кохаєш. але тепер… твоя воля!
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– невже це гірше, ніж коли жінка, котра знов хоче вийти 
заміж, але раніше, ніж за три місяці після розлучення, за чин-
ними державним законами має пройти офіційний гінекологіч-
ний огляд, щоб з’ясувати, чи вона не вагітна, й визначити пра-
ва спадкоємців? І таке є, я сама читала! – захищаючись, аґа-
та так розгнівалася, що чоло її, здавалось, округлилось, а по-
між бровами згори вниз знов залягла складочка. – І, коли по-
трібно, крізь це проходить кожна! – зневажливо додала вона. 

– Я з тобою не сперечатимусь, – відказав Ульріх. – Усе, 
що відбувається – коли до цього й справді доходить, – минає, 
як дощова чи сонячна погода. Мабуть, ти багато розважливіша, 
ніж я, якщо вважаєш це природним. але чоловіча природа не-
природна, вона змінює природу й тому іноді буває божевільна. 

його усмішка благала дружби, а очі його бачили, яке юне 
в неї обличчя. Коли воно збуджувалося, зморщечок на ньому 
майже не було, й від того, що за ним діялося, воно, напружу-
ючись, ставало ще більш гладеньким, як ото рукавичка, в якій 
рука стискається в кулак. 

– Я ніколи не замислювалася над цим так узагальнено, – 
нарешті відповіла аґата. – але після того, як я послухала тебе, 
мені знову здається, що я жила страшенно неправедно!

– Причина всього лише в тому, – жартома визнав, своєю 
чергою, і власну провину брат, – що ти, так багато розповівши 
мені з доброї волі, не сказала, однак, головного. Як мені знайти 
слушну відповідь, коли ти нічого не довіряєш мені про того чо-
ловіка, задля якого нарешті все ж таки кидаєш Гаґауера?! 

аґата поглянула на нього, ніби маленька дівчинка чи ніби 
школярка, яку образив учитель.

– невже ж конче має бути чоловік?! Хіба так не може ви-
йти само собою? Чи я зробила щось погане, що втекла від ньо-
го без коханця? Я, мабуть, покривила б перед тобою душею, 
якби сказала, що коханця ніколи не мала; ні, такою смішною я 
теж не хочу бути. але тепер коханця в мене немає, і я на тебе 
образилася б, якби ти вважав, що мені, аби піти від Гаґауера, 
неодмінно потрібен коханець!

братові не лишалося нічого іншого, як запевнити аґату, що 
жагучі в почуттях жінки втікають від своїх чоловіків і без ко-
ханців і що такий вчинок, на його думку, гідний навіть біль-
шої поваги. Чай, за яким вони зустрілися, перейшов у ранню 
й безладну вечерю; таке побажання висловив Ульріх, тому що 
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він дуже стомився й хотів лягти якомога раніше, щоб виспа-
тися до другого дня, який обіцяв бути дуже клопітним. Пер-
ше ніж розійтися, вони припалили по сиґареті, а Ульріх усе ще 
не міг зрозуміти сестру. ні від емансипованости, ні від богем-
ности в ній нічого не було, хоч вона так і сиділа в тих широ-
ких штанях, у яких зустріла свого невідомого брата. скоріше 
вже щось гермафродитне, принаймні так йому здавалося те-
пер; коли вона, розмовляючи, рухалася, її легенький чоловічий 
костюм напівпрозоро, ніби водяне дзеркало, натякав на схова-
ні під ним ніжні форми, а її ноги почувалися вільно й незалеж-
но поряд із гарними, по-жіночому підшпиленими косами. але 
насамперед таке подвійне враження все ще створювало облич-
чя, в якому крилася бездонна глибина жіночих чар, але чар 
якихось неначе втятих, неначе недомовлених, і суті їхньої Уль-
ріх розгадати не міг. 

І те, що він так мало про неї знав і так довірливо з нею си-
дів, хоча й зовсім інакше, ніж із жінкою, яка бачила б у ньо-
му чоловіка, – все це було чимось дуже приємним, надто коли 
зважити на втому, яка вже почала його долати. 

«від учора багато що змінилося!» – подумав Ульріх. 
з удячности за це він спробував на прощання сказати аґа-

ті кілька по-братському щирих слів, та, позаяк говорити їх він 
не звик, на думку йому так нічого й не спало. тому він просто 
обійняв її й поцілував.

3.
Ранок у жалобному будинку

другого дня Ульріх прокинувся рано й так легко вислизнув 
зі сну, як ото рибина вистрибує з води; йому нічого не снило-
ся, він добре виспався, і втому минулого дня як рукою зняло. 
У пошуках сніданку Ульріх обійшов будинок. Жалоба тут ще 
не набрала сили, й лише її дух сповнював усі кімнати. Це нага-
дало йому крамницю, яка рано-вранці повідчиняла свої вікон-
ниці, коли на вулиці ще ні душі. Потім він дістав з валізи свою 
наукову працю й вирушив з нею до батькового кабінету. У гру-
бі топилося, й коли Ульріх сів тут, кімната видалася йому лю-
дянішою, ніж напередодні ввечері. Хоч обставляв її розум пе-
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дантичний, який зважував усі «за» і «проти» й навіть симе-
трично, один навпроти одного, порозставляв на рівні книжко-
вих полиць гіпсові бюсти, багато покинутих дрібних особистих 
речей – олівці, монокль, термометр, розгорнена книжка, ко-
робочки з перами тощо – все ж таки надавали кабінету зво-
рушливої пустки в щойно полишеній оселі. Ульріх сидів серед 
усього цього хоч і поблизу вікна, однак за письмовим столом, 
що в цій кімнаті справляв враження оргáну в церкві, й відчував 
дивну стомленість волі. на стінах висіли портрети його пред-
ків, і частина меблів лишилася ще від їхніх часів; той, хто тут 
недавно мешкав, із шкаралуп їхнього життя зліпив яйце влас-
ного життя. І ось він помер, а речі його й досі стояли й лежа-
ли тут – так різко окреслені, немовби їх з цього простору вже 
випиляли, але лад, здавалося, ось-ось розкришиться, розпадеть-
ся й почне слугувати спадкоємцеві; відчувалося, що більша жи-
вучість речей уже ледь помітно пробивається з-під їхньої жа-
лобної личини.

У такому настрої Ульріх розгорнув свою працю, перерва-
ну багато тижнів і навіть місяців тому, й погляд його відразу 
впав на те місце з гідрофізичними рівняннями, далі якого він 
не посунувся. він невиразно пригадав, що тоді саме замислив-
ся був про Кларису, коли на прикладі трьох головних станів 
води спробував показати нові можливості математики, а Кла-
риса відвернула його увагу. але часом пам’ять відновлює не 
слово, а атмосферу, в якій його мовлено, й Ульріхові раптом 
спало на думку: «вуглець…» І в нього немовби на голому міс-
ці виникло враження, що він посунувся б уперед, коли б тепер 
лишень знаття, у скількох станах існує вуглець; але він цього 
так і не пригадав, а натомість подумав: «Людина існує у двох 
станах. Як чоловік і як жінка». Міркував він про це досить дов-
го, немовби застигнувши від подиву, так ніби це якесь над-
звичайне відкриття – що людина живе у двох різних устале-
них станах. але за цим застоєм у його мисленні крилося яви-
ще інше. адже можна бути жорстоким, себелюбним, цілеспря-
мованим, неначе зверненим назовні, і можна раптом, лишаю-
чись тим самим Ульріхом таким і таким, відчути себе й зовсім 
іншим, зануреним у себе, таким собі жертовно-щасливим аль-
труїстичним створінням у невимовно чутливому й певною мі-
рою навіть якомусь жертовному стані всього навколишнього. 
І він спитав у себе: «скільки часу минуло відтоді, коли я від-
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чував це востаннє?» на його подив, виявилося, що навряд чи 
й більше доби. довколишня тиша діяла на Ульріха підбадьор-
ливо, і стан, що оце йому пригадався, не видався таким незви-
чайним, яким видавався завжди. «адже всі ми – організми, 
– міркував він, заспокоївшись, – які в цьому непривітному 
світі мусять з усіх сил, пожадливо боротися одне проти одного. 
але кожне з нас разом зі своїми ворогами й жертвами – все 
ж таки й частинка і дитя цього світу; і кожне із нас, можливо, 
не так уже й геть відірване від тих ворогів та жертв і самостій-
не, як ми це собі уявляємо». а коли так, то, як йому здавалося, 
не було нічого незбагненного в тому, що над світом іноді зді-
ймається передчуття єдности й любови, така собі майже пев-
ність, що за звичайних умов нагальні життєві потреби дають 
змогу пізнати лише половину всіх взаємозв’язків живих істот. 
У цьому не було геть нічого образливого для людини, яка зви-
кла мислити математично-природничо-науковими категоріями 
й любить точність. Ульріхові це навіть нагадало працю одно-
го психолога, з яким він був знайомий особисто: в ній ішлося 
про те, що є дві великі, протилежні одна одній групи уявлень, 
одна з яких ґрунтується на тому, що суб’єкт завжди охоплений 
змістом переживань і вражень, друга – що суб’єкт охоплює 
цей зміст сам; автор висловлював переконання, що таке «пе-
ребування в всередині чогось» і «споглядання ззовні», «увігну-
тість» і «випуклість» сприйняття, «просторовість» і «уречевлен-
ня», «проникність» і «споглядальність» трапляються і в стіль-
кох інших протилежностях переживань і вражень та їхніх мов-
них образах, що за всім цим вочевидь угадується споконвіч-
на двоїстість людського сприйняття. Праця та стала наслідком 
серйозних, об’єктивних досліджень, вона була з тих, котрі на 
крилах уяви випереджають час і своїм народженням завдячу-
ють імпульсу, що виникає за межами щоденної наукової діяль-
ности; однак вона твердо дотримувалася певних засад і підво-
дила до вельми вірогідних висновків, які вказували на сховану 
за туманом давнини єдність сприйняття, з хаотично розкида-
них руїн якої – принаймні так тепер припускав Ульріх – вре-
шті й постав нинішній погляд, що невиразно зводиться до про-
тилежности чоловічого й жіночого способів сприйняття і таєм-
ниче затуманений давніми мріями. 

У цьому місці Ульріх спробував застрахуватися – точні-
сінько, як ото альпініст на небезпечному спуску з гори корис-
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тується мотузкою й скельними гаками, – і почав розміркову-
вати далі. 

«У давніх, нам уже майже не зрозумілих, темних філософ-
ських ученнях ідеться про чоловіче й жіноче «начало»!» – по-
думав він.

«богині, що існували в прадавніх релігіях поряд із богами, 
для нашого сприйняття насправді вже недосяжні, – міркував 
він. – для нас будь-які взаємини з тими жінками надлюдської 
сили були б мазохізмом!»

«але природа, – розмірковував він далі, – наділяє чоловіка 
пипками, а жінку – рудиментом чоловічого статевого органу, 
з чого, однак, не випливає, що наші предки були гермафроди-
ти. не були вони такі, отже, і з погляду психіки. У такому разі 
можливість подвійного бачення – такого, що дає, й такого, що 
бере, – колись була прийнята, очевидно, ззовні, як подвійне 
обличчя природи, й усе те, мабуть, багато давніше, ніж різниця 
статей, які згодом у все це вбирали свою душу…» 

отак Ульріх міркував і доміркувався до того, що йому при-
гадався один випадок з дитинства, і це відвернуло його увагу 
від роздумів, бо пригадувати – а цього не траплялося з ним 
уже давно, – він любив. але спершу слід зауважити, що бать-
ко його колись мав звичку їздити верхи й держав коней, про 
що й нині ще свідчила порожня конюшня під парковим муром 
(вона перша впала Ульріхові в око, коли він приїхав). то була, 
мабуть, єдина аристократична звичка, яку дозволив собі бать-
ко, захоплюючись своїми друзями-поміщиками; Ульріх був тоді 
ще малим хлопчиком, і та майже неозорість, принаймні та нео-
мірність, що нею високе, м’язисте коняче тіло викликає захват 
у дитини, тепер знов постала в його уяві казково-моторошною 
горою, вкритою шерстяною порістю, якою тремтіння пробіга-
ло, наче хвилі вітру. Це був, усвідомив Ульріх, один із тих спо-
гадів, які віддають блиском через неспроможність дитини здій-
снити свої бажання; але слова ці промовляють небагато порів-
няно з просто-таки неземною величчю цього або того, іншо-
го, блиску, не менш дивовижного, до якого малий Ульріх до-
торкнувся пальчиками трохи згодом, коли шукав першого. бо 
в той час розклеєні в місті афіші сповіщали про приїзд цирку, 
і на них можна було побачити не лише коней, а й левів, ти-
грів, а також великих, чудових собак, які жили в дружбі з ре-
штою тварин, і він уже багато разів розглядав ті афіші, перше 
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ніж йому пощастило роздобути один із таких строкатих пла-
катів і, вирізавши зображення тварин, закріпити їх на неве-
личких дерев’яних підпорах. але те, що сталося потім, можна 
порівняти лише зі спрагою, яку, хоч би скільки ти пив, пога-
мувати однаково не можна; він цілими тижнями не влягався, 
а тільки поглиблювався – отой безперервний потяг перейти 
в ці створіння, якими він тепер захоплювався, мов невимов-
но ощасливлена самотня дитина, і які він, дивлячись на них, 
уявляє своєю власністю настільки виразно, наскільки відчував, 
що тут бракує чогось завершального, чогось такого, чого нічим 
не заміниш, і саме тому його жадання набуло незмірної сили, 
яка осявала й пронизувала все тіло. але разом із цим навди-
вовижу безмежним спогадом тепер цілком природно із забут-
тя виринуло й одне, тільки трохи пізніше, враження тієї самої 
юної пори і, попри свою дитячу невпевненість, цілком заволо-
діло великим тілом, що оце марило з розплющеними очима. то 
була дівчинка, яка мала лише дві властивості: одна – це нале-
жати йому, а друга – його бійки за неї з рештою хлопчиків. 
І реальні з цих двох властивостей були тільки бійки, бо ніякої 
дів чинки насправді не було. дивна пора, коли він, мов мандрів-
ний лицар, хоробро кидався на незнайомих, заскочених зне-
нацька супротивників; а надто любив він заводити бійку з ви-
щими на зріст хлопцями, та ще коли вони траплялися на без-
людній вулиці, здатній приховати таємницю. він не раз діста-
вав за це лупки, хоч іноді й здобував великі перемоги, але що-
разу, хоч би чим воно завершувалось, почувався ошуканим, бо 
очікуваного задоволення не мав. Природну думку, що дівчат-
ка, яких він знав насправді, – такі самі створіння, як та, через 
котру він бився, – цю думку почуття його просто не прийма-
ли, бо він, як і всі хлопчики його віку, в жіночому товаристві 
лише ціпенів і дурнішав, поки одного дня, щоправда, не стався 
виняток. І ось Ульріх пригадав той вечір, коли аґату вбрали до 
якогось дитячого свята, – пригадав так виразно, немовби кар-
тина ця стояла в окулярі спрямованої крізь роки далекоглядної 
труби. на сестрі була оксамитова сукня, й коси її стікали на 
сукню хвилями світлого оксамиту, і коли він побачив аґату, то, 
хоч і сам був у страшному костюмі лицаря, раптом невимов-
но затужив, – достоту, як ото колись за звірами на циркових 
афішах, – через те, що він не дівчинка. Про різницю між чо-
ловіком і жінкою він знав тоді надто мало, щоб у такому своє-
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му перевтіленні побачити щось неможливе, та все ж уже й до-
сить для того, щоб не спробувати відразу, як це зазвичай ро-
блять діти, здійснити своє бажання. тепер, коли він намагався 
знайти назву отому своєму подвійному стану, йому уявлялося, 
ніби він намацує в темряві двері, але наштовхується на якийсь 
теплий, мов людська кров, і приємний, як тепло, опір, силку-
ється його здолати, все дужче й дужче притискається до чо-
гось, і воно ніжно піддається його бажанню проникнути крізь 
нього, але в себе його не впускає. Можливо, це навіть нагаду-
вало якусь безневинну форму вампірської пристрасти, що по-
глинає жадану істоту, однак той маленький чоловік прагнув не 
притягти до себе маленьку жінку, а цілком замінити її собою, і 
відбувалося це з тією осяйною ніжністю, яка притаманна лише 
ранньому пробудженню статі. 

Ульріх устав і потягся, дивуючись зі своїх мрій. Менше ніж 
за десять кроків від нього, за стіною, лежало батькове тіло, й 
він аж тепер завважив, що довкола них двох уже досить три-
валий час метушаться люди, які немовби з-під землі повирос-
тали й тепер про щось клопоталися в цьому вимерлому, а про-
те й далі живому будинку. Якісь баби стелили килими й запа-
лювали нові свічки, на сходах гупали молотки, хтось приносив 
квіти, натирав підлоги, й ось уся ця активність уже підкрада-
лася, схоже, й до нього, бо йому доповідали про людей, що так 
рано були вже на ногах, позаяк мали тут щось одержати чи про 
щось довідатися, і тепер їхня вервечка вже не переривалась. 
Університет прислав когось довідатися про похорон, прийшов 
лахмітник і несміливо спитав про одяг, за дорученням якоїсь 
німецької фірми прибіг, раз у раз перепрошуючи, міський бу-
кініст, щоб запропонувати ціну за рідкісну юридичну працю, 
яка, припускали, зберігалася в бібліотеці покійного, капелан за 
дорученням пастора хотів з’ясувати з Ульріхом якесь непоро-
зуміння, добродій зі страхового аґенства прибув з якимись дов-
гими поясненнями, хтось хотів купити недорого піаніно, пред-
ставник фірми з торгівлі нерухомістю залишив візитку – на 
той випадок, якщо надумають продавати будинок, відставний 
чиновник запропонував свої послуги, якщо виникне потреба 
надписувати адреси на конвертах, і так уже й не припинявся 
в ці зручні ранні години потік тих, хто приходив, ішов, питав, 
чогось бажав, пов’язував з цією смертю якусь справу і усно 
й письмово обстоював своє право на існування. І так тривало 
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й біля входу до будинку, де старий слуга як міг спроваджував 
ходаків, і нагорі, де Ульріхові все ж таки доводилося прийма-
ти всіх, кому щастило сюди прослизнути. він навіть не уявляв 
собі, як багато людей отак шанобливо очікує смерти інших і як 
багато сердець змушуєш калататися тієї хвилини, коли спиня-
ється твоє власне; він був трохи вражений, і йому бачилось: у 
лісі лежить мертвий жук, а до нього сповзаються й злітаються 
решта жуків, мурашки, птахи й, б’ючи крильцями, метелики. 

адже своєю запопадливістю ця корислива метушня дуже 
нагадувала пурхання й мерехтіння в темних лісових хащах. Ко-
рисливість світилася у віконцях зворушених очей, ніби засвіче-
ний серед білого дня ліхтар, коли добродій з чорною пов’язкою 
на рукаві чорного костюму, який становив щось середнє між 
жалобним вбранням і одягом кабінетного службовця, спинив-
ся на порозі з таким виглядом, немовби очікував, що або він 
сам, або Ульріх ось-ось заридає. та коли минуло кілька секунд, 
а ні першого, ні другого не сталося, чоловіка, здавалося, вла-
штувало й це, бо він нарешті переступив поріг і так само, як 
зробив би будь-який звичайний комерсант, відрекомендував-
ся, назвавшись директором похоронної контори, а тоді поці-
кавився, чи задоволений Ульріх тим, що вже зроблено. він за-
певнив Ульріха, що й решту його люди виконають на такому 
рівні, який, безсумнівно, схвалив би, либонь, і «сам покійний 
тато», а йому ж бо, як усі знають, догодити було, мовляв, нелег-
ко. Чоловік тицьнув Ульріхові в руки надрукований бланк з ба-
гатьма незаповненими графами, змусив його прочитати окре-
мі місця з типової угоди, що передбачала всілякі варіанти об-
слуговування, як-от: «восьмериком або парокінним… катафалк 
із вінками… кількість… запряг à la… з форейтором, плакуван-
ня сріблом… почет à la… смолоскипи по-марієнбурзькому… по-
адмонтському… кількість супровідних… вид освітлення… трива-
лість горіння… домовина з… дерева… вазони… ім’я, дата й міс-
це народження, стать, професія… фірма не відповідає за непе-
редбачені…» Ульріх уявлення не мав, звідки походять декотрі 
вмисне архаїзовані терміни, й спитав про це в директора; той 
лише здивовано звів на нього очі, бо не мав про це жодного 
уявлення й сам. Чоловік стояв перед Ульріхом, мов рефлектор-
на дуга в мозку людства, яка з’єднувала подразник і дію так, 
що свідомість не виникала. Цьому комерсанту від жалоби було 
довірено багатовікову історію, і він міг розпоряджатися нею, 
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як списком товарів. відчувши, що Ульріх відкрив у його меха-
нізмі не той вентиль, директор поквапився хутенько закрити 
його зауваженням, яке мало повернути розмову до обговорен-
ня замовлених послуг. він пояснив, що такої конкретизації ви-
магає, на жаль, типова угода імперського об’єднання поховаль-
них контор, але ця конкретизація не має, власне, жодного зна-
чення, якщо її не дуже дотримуватись (а цього, мовляв, і так 
ніхто не робить), і якщо Ульріх підпише угоду (бо ласкава до-
бродійка сестра вчора, мовляв, не побажала підписати без до-
бродія брата), то це просто означатиме, що добродій брат пого-
джується з вказівками, залишеними його батьком, а щодо пер-
шокласного їхнього виконання, то він, Ульріх, може, мовляв, 
не сумніватися. 

Підписуючи угоду, Ульріх поцікавився в чоловіка, чи тра-
плялося йому бачити тут у місті електричну ковбасну маши-
ну із зображенням на корпусі святого Луки – заступника різ-
ників; сам він, мовляв, якось бачив таку машину в брюсселі… 
але відповіді Ульріх так і не дочекався, бо місце того чоловіка 
вже зайняв наступний відвідувач, який від нього теж чогось хо-
тів, і цей наступний був журналіст, і потрібні йому були відо-
мості для некролога в головній крайовій газеті. Ульріх їх дав і 
відпустив похоронника, та, коли почав відповідати на запитан-
ня про найважливіші віхи в батьковому житті, вже не знав, які 
з них важливі, а які – ні, і відвідувач мусив йому допомага-
ти. аж тепер, завдяки професійній допитливості газетяра, що 
вмів немовби обценьками витягувати з людей потрібну інфор-
мацію, – аж тепер справа посунулася вперед, і в Ульріха скла-
лося враження, немовби він став свідком створення світу. той 
молодик, журналіст, спитав, як старий добродій помер – піс-
ля тривалої хвороби чи несподівано, й коли Ульріх відповів, що 
батько до останнього тижня читав лекції, газетяр зробив із цьо-
го: «При доброму здоров’ї і сповнений творчої снаги». а потім 
від життя старого чоловіка просто тріски полетіли, аж поки ли-
шилося кілька ребер та вузлів. народився 1844 року в Проти-
вині, освіту діставав там і там, призначений тим і тим… при-
значений тоді й тоді; на п’ятьох призначеннях і нагородах най-
важливіші віхи майже вичерпались. Поміж тим і тим – одру-
ження. Кілька книжок. одного разу трохи не став міністром 
юстиції – не вийшло через чиєсь там заперечення. Журналіст 
занотовував, Ульріх підтверджував – усе, мовляв, правильно. 
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Журналіст був задоволений, у нього набиралася потрібна кіль-
кість рядків. Ульріх дивувався – яка ж невеличка купка попе-
лу зостається від життя. для всіх відомостей, які він одержу-
вав, газетяр мав напоготові шести- й восьмикінні формулюван-
ня: видатний учений, широке коло зацікавлень, обережний і 
мудрий політик, універсальна обдарованість і таке інше; видно, 
тривалий час тут ніхто не помирав, цих слів давно не вживали, 
й вони нетерпеливилися прислужитись. Ульріх замислився; він 
залюбки сказав би про батька й ще що-небудь добре, але суть 
хронікер уже схопив завдяки своїм запитанням і тепер складав 
письмове начиння, а те, що лишилося, нагадувало спробу взя-
ти в руку вміст склянки води без склянки. 

тим часом ходанина в будинку трохи стихла, адже напере-
додні аґата відсилала всіх до брата, але тепер ця повінь спала, 
й Ульріх, коли репортер попрощався, лишився сам. І на душі в 
нього чомусь стало гірко. Чи не мав рації батько, тягаючи міш-
ки знань і перелопачуючи потихеньку в засіках гори знань, а 
в усьому іншому просто здаючись на волю того життя, в яко-
му вбачав силу й могутність?! Ульріх згадав про свою працю, 
яка лежала неторканою в письмовому столі. Про нього, Уль-
ріха, мабуть, не можна буде навіть сказати, як про батька, що 
він щось перелопачував! він ступив до кімнатки, де лежав по-
кійник. Ця застигла, з голими стінами келія серед метушні, яку 
сама ж таки й спричинила, мала навдивовижу моторошний ви-
гляд; заклякло, немов цурпалок, плавав мрець серед хвиль ді-
ловитости, хоча якоїсь хвилини картина ця оберталася на свою 
протилежність, і тоді живе здавалося застиглим, а мрець, зда-
валося, починав поковзом рухатися – спокійно, аж моторош-
но. «Щó тóму, хто пливе на пароплаві, – казав він тоді, – до 
міст, які лишаються за пристанями? Я тут жив і поводися так, 
як того вимагали, а тепер я знову пливу!..» непевність люди-
ни, котра, живучи серед інших людей, хоче чогось іншого, ніж 
вони, стисла Ульріхові серце. він кинув погляд на батькове об-
личчя. Можливо, все, що він вважав своєю особистою особли-
вістю, було не що інше, як такий собі залежний від цього об-
личчя протест, що ним він колись давно по-дитячому загорів-
ся? Ульріх пошукав очима дзеркала, але дзеркала ніде не було; 
крім цього сліпого обличчя, тут узагалі не було більш нічого, 
від чого відбивалося б світло. він спробував знайти в цьому об-
личчі риси, подібні до своїх. Може, вони й були. Може, в ньо-
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му було все – порода, родинна пов’язаність, щось неособисте, 
потік спадковости, де кожне – ще не хвиля, а тільки баранці 
на ній, може, були обмеження, смуток, споконвічне повторен-
ня й повернення на круги свої духу, який він ненавидів усією 
своєю глибокою волею до життя!

охоплений цим раптовим смутком, Ульріх подумав, чи не 
спакувати йому валізи й не поїхати звідси ще до похорону. 
Якщо він і справді ще здатний був чого-небудь домогтися в 
житті, то що йому було тут робити? 

та коли він вийшов звідси, то в сусідній кімнаті зіткнувся із 
сестрою, що саме шукала його. 

4.
«Мав я колись товариша…»

Це вперше Ульріх побачив її вбраною по-жіночому, й після 
вчорашнього враження тепер йому здалося навіть, що вона пе-
реодяглася так зумисне. У тремтливу сірість ранку крізь прочи-
нені двері падало штучне світло, й ця світлокоса постать у чор-
ному стояла, немовби в повітряному ґроті, наповненому проме-
нистим блиском. Коси аґата зачесала дуже гладенько, і через 
це її обличчя мало жіночніший вигляд, ніж напередодні, тен-
дітні перса причаїлися в чорноті строгої сукні з тією доверше-
ною рівновагою між поступливістю й непокорою, яка, ця рів-
новага, властива легенькій, мов пір’їнка, твердості перлини, а 
стрункі, високі, як у нього, сестрині ноги, що їх він бачив учо-
ра, тепер були сховані під спідницями. й оскільки цього ран-
ку загалом вона була схожа на нього вже менше, то він завва-
жив схожість їхніх облич. Ульріхові здалося, нібито це ввійшов 
у двері й ступає йому назустріч він сам, тільки вродливіший і 
осяяний блиском, в якому він ніколи себе не бачив. Уперше в 
нього промайнула думка, що сестра – це якесь казкове повто-
рення й видозміна його самого; але таке відчуття тривало лише 
одну мить, і тому Ульріх забув про нього. 

аґата прийшла невідкладно нагадати братові про обов’язки, 
приступати до яких сама вона ледве не проспала. тримаючи в 
руках заповіт, вона звернула його увагу на розпорядження, з ви-
конанням яких зволікати не можна було. насамперед належало 
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врахувати одну досить пишномовну постанову небіжчика щодо 
орденів, про яку знав також слуга Франц, і аґата старанно, хоча 
трохи й непоштиво, підкреслила це місце в останній волі старо-
го добродія червоним олівцем. батько хотів, щоб його похова-
ли з орденами, яких він мав чимало, та оскільки цю його остан-
ню волю продиктувало не марнославство, то її супроводжувало 
довге й глибокодумне обґрунтування, і з нього аґата прочитала 
тільки початок, а пояснювати їй решту полишила братові. 

– Як це тобі пояснити?! – промовив Ульріх, – переглянув-
ши заповіт. – тато хоче, щоб його поховали з орденами, тому 
що індивідуалістичну теорію держави вважає хибною! він ре-
комендує нам універсалістську. Лише завдяки творчому єднан-
ню в державі людина, мовляв, знаходить надособисту мету, до-
броту й справедливість; сама вона – ніщо, і тому монарх – це 
духовний символ. одне слово, людина, вмираючи, має загорну-
тись у свої ордени, як ото загортають у знамено померлого мо-
ряка, перше ніж кинути його в море! 

– але ж я читала, нібито ордени треба повертати? – спи-
тала аґата. 

– спадкоємці повинні повернути ордени до канцелярії ім-
перського управління. тому тато замовив собі дублікати. але 
ті, котрі він купив у ювеліра, мабуть, здавалися йому все ж 
таки несправжніми, й він хоче, щоб ми замінили їх у нього на 
грудях перед тим, як закрити віко труни. У цьому ж і вся про-
блема! Хто знає, може, це – німий протест проти такого при-
пису, і висловити свій протест інакше він не хотів.

– але ж доти тут побувають сотні людей, і ми зробити це 
забудемо! – висловила побоювання аґата. 

– Ми любесенько можемо зробити це й зараз!
– зараз ніколи. Читай далі, він пише там про професора 

Швунґа. Цей може з’явитися тут з хвилини на хвилину, я ще 
вчора чекала на нього цілий день! 

– тоді зробимо це після того, як Швунґ піде.
– буде дуже прикро, – сказала аґата, – якщо ми не вико-

наємо його бажання.
– він про це все одно вже не довідається. 
аґата із сумнівом звела на нього очі.
– ти певен? 
– о?! – вигукнув Ульріх, засміявшись. – а ти що – не 

певна?
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– Я не впевнена ні в чому, – відповіла аґата.
– навіть якби в цьому й не було певности, то він однаково 

ніколи не був нами задоволений!
– Це правда, – мовила аґата. – Що ж, тоді зробимо це по-

тім. а поки що скажи мені одну річ, – додала вона. – ти за-
вжди байдужий до того, про що тебе просять? 

Ульріх вагався давати відповідь. «а вона непогано вбира-
ється, – подумав він. – даремно я потерпав, що вона мати-
ме міщанський вигляд!» та, позаяк із цими словами був якось 
пов’язаний увесь вечір напередодні, то Ульріхові хотілося дати 
сестрі таку відповідь, яка б їй запам’яталася й пішла на користь; 
він не знав тільки, з чого почати, щоб вона в жодному разі не 
зрозуміла його хибно, і врешті із зайвим хлоп’яцтвом промовив: 

– Помер не лише батько, мертві й церемонії, пов’язані з 
його смертю. Мертва його духівниця. Мертві люди, які сюди 
приходять. не хочу сказати цим нічого злого. бачить бог, тре-
ба, мабуть, дякувати тим, хто зміцнює нашу землю. але все це 
– вапняк життя, а не його океан!

Ульріх помітив, як нерішуче сестра звела на нього погляд, і 
збагнув, що він висловлюється незрозуміло. 

– Щó для суспільства – чесноти, те для святого – вади, – 
додав, сміючись, він.

він трохи поблажливо, трохи грайливо поклав їй на плечі 
руки – просто через те, що був збентежений. однак аґата су-
воро відступила від нього, не приймаючи такої гри. 

– ти це сам придумав? – спитала вона.
– ні, це сказав один чоловік, якого я люблю. 
в її словах було щось від обурення дитини, якій доводить-

ся напружено міркувати, коли вона підбила підсумок Ульріхо-
вим відповідям:

– виходить, людину, яка звикла бути порядною, ти навряд 
чи назвеш доброю? а злодія, який уперше вчиняє крадіжку і 
серце в нього мало не вискакує з грудей, ти назвеш добрим?!

Ці трохи дивні слова Ульріха здивували, й він споважнів.
– Їй-богу, не знаю, – коротко мовив він. – бувають, звіс-

но, обставини, коли самому мені досить байдуже, чим це вва-
жати – правильним чи неправильним. але я не можу вивести 
тобі правила, яким тут треба керуватися.

аґата повільно відвела від нього запитливий погляд і повер-
нулася до заповіту. 
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– треба читати далі, тут іще дещо підкреслено! – нагада-
ла вона сама собі.

старий добродій, перше ніж злягти остаточно, написав кіль-
ка листів і в своїй духівниці дав пояснення, про що вони та 
кому їх відсилати. особливо жирно небіжчик підкреслив те, 
що стосувалося професора Швунґа, а професор Швунґ був той 
самий старий колега, котрий отруїв останній рік у батьково-
му житті затятою боротьбою за параграф про обмежену осуд-
ність – і це після того, як вони ціле життя товаришували. Уль-
ріх відразу згадав добре відомі тривалі суперечки про клопо-
тання й звільнення на волю, про суворість закону й непев-
ність природи, – суперечки, що їх батько перед смертю ще 
раз в узагальненому вигляді виклав йому, Ульріхові, у листі; в 
останні дні батько, схоже, тільки те й робив, що намагався роз-
вінчати соціальну школу з її «доносом», цей «вияв пруського 
духу», до якої приєднався професор Швунґ. батько саме почав 
був працювати над брошурою, яка мала називатися «держава 
і право, або Послідовність і донос», коли відчув, що сили його 
покидають, і з гіркотою побачив, що повновладним господа-
рем на бойовищі лишився його супротивник. У врочистих сло-
вах, промовляти які здатна тільки близькість смерти й бороть-
ба за священний привілей мати репутацію, батько зобов’язував 
своїх дітей урятувати працю його життя від тліну, а сина, зо-
крема, – скористатися зв’язками, які той набув в авторитет-
них колах завдяки невтомним його, батьковим, напучуванням 
і остаточно покласти край сподіванням професора Швунґа до-
могтися своєї мети. 

Після того, як людина отаке напише і здійснить свої по-
бажання – чи, радше, запланує їх здійснити, – вона, цілком 
можливо, відчує потребу пробачити своєму колишньому това-
ришеві його помилки, викликані ницим марнолюбством. Коли 
людина зазнає глибоких страждань і за живого ще тіла відчу-
ває, як помалу розходиться по швах її земна оболонка, вона 
відразу стає схильною просити прощення й прощати; та коли 
вона знов оклигує, то від усього цього відмовляється, бо у здо-
ровому тілі від природи є щось непримиренне. І того, й друго-
го старий добродій вочевидь зазнав перед смертю, коли у його 
здоров’ї наставали зміни, і перше видавалося йому, либонь, не 
менш виправданим, ніж друге. але для шанованого юриста та-
кий стан нестерпний, і тому залізна логіка підказала йому спо-
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сіб висловити свою волю так, щоб потім ніякий внутрішній го-
лос не позбавив її значення волі останньої; він написав вибач-
ливого листа, тільки не підписав його й не поставив на ньому 
дати, а доручив Ульріхові внести дату своєї смертної години й 
підписатися разом із сестрою, засвідчивши так його, батькову, 
волю, як це роблять у разі заповіту усного, коли поставити під-
пис вмирущому вже несила. По суті, він був, хоч сам цього ні-
коли й не визнав би, таким собі тихеньким диваком, цей неве-
личкий дідок, який посідав своє місце на ієрархічній драбині 
буття, ревно їй слугував і її захищав, але його переповнювали 
всілякі приховані протести, висловити які він на своєму обра-
ному життєвому шляху не міг. Ульріх мимоволі пригадав одер-
жану телеграму про смерть; очевидно, батько розпорядився 
скласти її, коли був теж у полоні таких самих розмислів; Уль-
ріх побачив тут мало не спорідненість із собою, але цього разу 
не розлютився, а поспівчував – принаймні в тому сенсі, що, 
бачачи таку спрагу до самовираження, зрозумів батькову нена-
висть до сина, який полегшив собі життя неналежними вільно-
стями. адже батьки завжди гадають, що сини розв’язують свої 
життєві проблеми саме так, і Ульріх пройнявся якоюсь пова-
гою, коли згадав про невирішені проблеми в собі самому. але 
йому забракло часу прибрати це в належну, зрозумілу й аґаті 
форму, він лише почав її шукати, коли сутінки рвучко внесли 
до кімнати якогось чоловіка. він пройшов, підхоплений влас-
ним поривом, до осяяного свічками місця й там, за крок від 
катафалка, широким рухом підніс до очей руку; цієї миті зза-
ду наспів і батьків слуга, якого цей чоловік перегнав, і допо-
вів про гостя.

– вельмишановний друже! – врочисто вигукнув відвіду-
вач, і ось невеличкий старий чоловік у труні лежав зі зціплени-
ми щелепами вже перед своїм ворогом Швунґом. – юні дру-
зі, над нами – велич зоряного неба, а всередині в нас – ве-
лич морального закону! – провадив він, дивлячись затумане-
ним поглядом на однокашника. – У цих охололих грудях жила 
велич морального закону! – аж тепер він обернувся всім кор-
пусом і потис братові й сестрі руку.

та Ульріх вирішив скористатися цією першою нагодою, 
щоб покінчити з покладеним на нього завданням. 

– останнім часом пан надвірний радник і мій батько були, 
на жаль, супротивниками? – спробував він промацати ґрунт.
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враження було таке, ніби ця сива борода, перше ніж зрозу-
міти, спершу мала добряче подумати. 

– Розбіжності в поглядах, про які шкода й згадувати! – ве-
ликодушно відповів професор, проникливо дивлячись на по-
кійного.

та коли Ульріх, стоячи на своєму, ввічливо дав зрозуміти, що 
йдеться про останню волю небіжчика, атмосфера в кімнаті рап-
том зробилася напруженою, як ото в шинку, коли всі знають: 
щойно під столом хтось дістав ножа й наступної миті почнеться 
бійка. небіжчик таки примудрився, вже й помираючи, накапос-
тити своєму колезі Швунґу! таке давнє ворогування вже дав-
но було, звичайно, не почуттям, а звичкою мислити; якщо емо-
ції не діставали нової поживи для ворожнечі, то вони вже не 
спалахували взагалі, а загальний зміст незліченних прикрих ви-
падків у минулому спресувався у форму такої зневаги один до 
одного, що вже не залежав від появи й зникнення почуттів, як 
від них не залежить вільна від упереджень істина. Швунґ відчу-
вав це тут достоту так, як досі відчував це його тепер уже по-
кійний нападник; прощати здавалося професорові чимось геть 
дитячим і зайвим, позаяк вияв поступливости перед самим кін-
цем (до того ж звичайнісінька собі емоція, а не наукове спрос-
тування) порівняно з досвідом багаторічної суперечки не мав, 
певна річ, жодної доказової сили, а мав, як здавалося Швунґо-
ві, лише просто-таки ганебно принизити його, коли він скорис-
тається перемогою. зовсім інша річ, звичайно, – те, що профе-
сор Швунґ відчував потребу попрощатися з померлим товари-
шем. Господи, вони ж бо знали один одного, ще відколи були 
доцентами й парубкували! Чи ти пригадуєш, як у Палацовому 
саду ми чаркувалися з вечірнім сонцем і дискутували про Геґе-
ля? скільки ж відтоді зайшло сонць, а мені так запам’яталося 
те одне! а пригадуєш нашу першу наукову суперечку, яка вже 
тоді мало не зробила нас ворогами? Як це було гарно! І ось тебе 
вже нема, а я, на свою радість, ще стою тут, хоч і біля твоєї до-
мовини! такі почуття навідують, як відомо, літніх людей, коли 
помирають їхні перевесники. на схилі віку тягне на поезію. ба-
гато з тих, хто після своїх сімнадцятьох років віршів уже не пи-
сав, на сімдесят сьомому році раптом, складаючи заповіт, ві-
зьмуть та й утнуть вірша. Як ото на страшному суді мертвих 
викликають по одному – хоч на дні часу кожен лежить разом 
зі своєю добою, наче вантаж у потонулому судні! – так само й 
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у заповіті кожну річ викликають на ім’я, і до неї повертається 
її індивідуальність, яку вона втратила, поки нею користували-
ся. «бухарський килим із пропаленою сиґарою діркою, котрий 
лежить у моєму кабінеті…» – читаєш у таких останніх рукопи-
сах; або: «Парасоль із ручкою кості носорога, придбаний мною 
у травні 1887 року в «зоненшайна і вінтера»; навіть акційні па-
кети перелічують кожного за його номером. 

І не випадково, що одночасно з цим останнім зблиском кож-
ної окремої речі прокидається й бажання прив’язати до неї і 
яку-небудь мораль, яке-небудь застереження, яке-небудь бла-
гословення, який-небудь закон, і все це якою-небудь надійною 
формулою охопить оцю несподівану безліч, яка ще раз спли-
ває на поверхню там, де судно пішло на дно. тим-то одночасно 
з поезією пори заповіту пробуджується й філософія, і на світло 
боже знову витягують філософію, само собою зрозуміло, пе-
реважно яку-небудь давню, припалу порохнею й забуту років 
п’ятдесят тому. Ульріх раптом збагнув, що жоден із двох цих 
старців не міг поступитися другому. «нехай життя виробляє 
що завгодно, аби лишень недоторканними лишалися засади!» 
– така потреба вельми розумна, коли знаєш, що мине неба-
гато місяців чи років і твої засади тебе переживуть. І було до-
бре видно, як у старому надвірному радникові все ще бороли-
ся два мотиви. його романтичність, його молодість, його поезія 
вимагали широкого, гарного жесту й благородного слова; його 
філософія, навпаки, вимагала, щоб він демонстрував незлам-
ність закону здорового глузду перед непередбачуваними пори-
вами почуттів і минущими нападами душевної слабкости, що 
ними, мов пасткою, послуговувався його покійний ворог. Уже 
два дні Швунґ жив із думкою: тепер отого нема, й ніхто вже 
не чинитиме перешкод його, швунґівській, концепції обмеже-
ної осудности; отож широкими хвилями полинули його почут-
тя до давнього товариша, і Швунґ продумав сцену прощання, 
мов детально розроблений мобілізаційний план, який тільки й 
чекає на сиґнал вступити в дію. але у сцену цю потрапив оцет 
і зробив її прозорішою. Почав Швунґ вельми зворушено, але 
потім затнувся – так буває, коли хтось декламує вірша і посе-
ред строфи раптом похоплюється, не в змозі пригадати остан-
ніх рядків. отак і лишалися вони один перед одним – колюча 
сива борода й сива щетина на неголеному обличчі, і в обох не-
вблаганно зціплені вуста.
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«І що ж він робитиме?» – спитав себе Ульріх, зацікавлено 
спостерігаючи цю сцену. Радісна впевненість, що статтю 318 
Кримінального кодексу тепер приймуть у його редакції, в на-
двірного радника Швунґа зрештою взяла гору над гіркотою, і 
позаяк прикрі думки його вже не обсідали, то він, щоб висло-
вити добрі й віднині єдині свої почуття, залюбки заспівав би: 
«Мав я колись товариша…» але заспівати тут він не міг, тож 
обернувся до Ульріха й промовив: 

– Повірте мені, молодий сину мого товариша, спершу на-
стає моральна криза, а за нею – соціальний занепад! – По-
тім він обернувся до аґати й повів далі: – велич вашого добро-
дія батька полягала в тому, що він завжди ладен був допома-
гати ідеалістичній концепції прокладати шлях в основах права. 
– Після цього схопив руку аґати й руку Ульріха, потиснув їх 
і вигукнув: – ваш батько надавав аж надто великого значення 
невеличким розбіжностям у поглядах, які іноді неминуче вини-
кають під час тривалої співпраці. Я завше був певен, що він ро-
бив це, щоб не мати докорів з боку свого загостреного відчут-
тя справедливости. завтра попрощатися з ним прийдуть бага-
то професорів, але серед них не буде жодного такого, як він!

отож сцена ця завершилася мирно, і Швунґ, коли вже 
йшов, навіть запевнив Ульріха, що той, коли все ж таки наду-
має обрати академічну кар’єру, може розраховувати на бать-
кових друзів.

аґата слухала з широко розплющеними очима, розглядаючи 
моторошні прикінцеві риси, яких людині надає життя.

– Це було наче в лісі з гіпсовими деревами! – сказала вона 
братові перегодя. 

а Ульріх усміхнувся й відповів:
– Я почуваюся таким сентиментальним, як собака місяч-

ної ночі!

5.
Вони чинять несправедливо

– а пригадуєш, – спитала його по хвилі аґата, – як одно-
го разу, коли я була ще зовсім маленька, ти грався з хлопцями, 
впав по пояс у воду й хотів це приховати? сів за стіл так, щоб 
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було видно лише твою суху верхню половину, але другу мокру 
виказав тим, що почав цокотіти зубами!

Коли хлопцем Ульріх приїздив на вакації додому (а втім, за 
довгі роки він лише один той раз і приїздив) і коли оцей тепер 
невеличкий зморщений труп був для них обох ще мало не все-
могутнім велетом, нерідко траплялося так, що Ульріх не хотів 
зізнаватися в якому-небудь негідному вчинку і відмовлявся по-
каятись, хоч і не мав мужности його заперечувати. так було й 
того разу – від температури він аж горів, і його довелося шви-
денько покласти в ліжко. 

– І годували тебе самим супом! – додала аґата.
– атож! – підтвердив, усміхнувшись, брат. 
спогад про те, що колись давно його покарали, цієї миті ви-

дався йому чимось чужим, зовсім до нього непричетним; це 
було однаково, що якби він зараз побачив на підлозі свої дитя-
чі черевички – тепер вони його також уже не стосувалися б. 

– тобі вже навіть через жар не можна було їсти нічого, 
крім супу, – знов нагадала про це аґата. – але на додачу тебе 
так ще й покарали! 

– атож! – ще раз підтвердив Ульріх. – але робили так 
не зі злости, а задля того, щоб сповнити так званий обов’язок.

він не розумів, на що натякала сестра. сам він усе ще ба-
чив дитячі черевички. ні, не бачив, він бачив лише, нібито їх 
бачить. так само відчував і образи, з яких давно виріс. І поду-
мав: «У цій «непричетності» якимсь чином знаходить вияв те, 
що людина в жодну пору свого життя не буває цілком у собі!»

– але тобі однаково не можна було їсти нічого, крім супу! 
– сказала аґата ще раз і додала: – Мені здається, я все жит-
тя боялася, що тільки я, можливо, й не здатна цього зрозуміти!

Чи можуть спогади двох людей, що розмовляють про обом 
їм відоме минуле, не лише доповнювати одні одних, а й сплі-
татися водно – і то ще доти, як їх висловлять? Цієї хвилини 
сáме щось таке й сталося! Їхній однаковий стан вразив, ба на-
віть спантеличив обох, як руки, що виткнулися з-під плаща 
там, де їх зовсім не очікували, й несподівано торкнулись одна 
одної. Кожне раптом згадало про минуле більше, ніж, здавало-
ся йому, пам’ятало, й Ульріх знову відчув оте гарячкове світло, 
яке колись наповзало з підлоги на стіни так само, як оце тепер 
у кімнаті, де вони саме стояли, розповзалося мерехтіння сві-
чок; потім увійшов батько, перетнув убрід пучок світла від на-
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стільної лампи й сів край його ліжка. «Якщо ти не спромігся 
повною мірою усвідомити можливі наслідки свого вчинку, то 
він може, мабуть, постати в м’якшому світлі, але в такому разі 
ти маєш спершу зізнатися в цьому собі!» Можливо, на пам’ять 
йому спливли слова із заповіту чи з листів про параграф 318? 
загалом він ніколи не міг добре запам’ятати ні подробиць, ні 
дослівно текстів. отож було щось украй надзвичайне в тому, 
що йому раптом пригадалися цілі фрази, і це якось пов’язалося 
із сестрою, немовби таку переміну в ньому викликало саме те, 
що вона стояла поруч, перед ним. 

– «Якщо ти знайшов у собі силу доброхіть, без примусу, 
незалежно від будь-якої необхідности скоїти ниций вчинок, то 
маєш визнати й свою провину!» – провадив далі Ульріх, а тоді 
додав: – з тобою він теж розмовляв, мабуть, так само!

– Можливо, не зовсім так, – поправила його аґата. – 
Щодо мене він зазвичай допускав «зумовлені внутрішніми 
схильностями обставини, які пом’якшують провину». він за-
вше нагадував мені, що хотіти – це, мовляв, діяти усвідомле-
но, а не інстинктивно. 

– «з розвитком інтелекту й здорового глузду, – проциту-
вав Ульріх, – саме воля у формі мислення й ухвалених вна-
слідок нього рішень має взяти гору над бажанням чи інстинк-
том!» 

– Це правда? – спитала сестра.
– Чому ти питаєш?
– Мабуть, тому, що я дурна.
– ти не дурна!
– Мені завше було важко вчитись, і я нічого до пуття не 

розуміла.
– Це ще нічого не доводить.
– тоді я, мабуть, погана, бо того, що я розумію, не сприй-

має моя душа. 
вони стояли близько одне напроти одного, прихилившись 

кожне до одвірка дверей, що вели в суміжну кімнату й піс-
ля того, як пішов професор Швунґ, лишилися відчиненими; на 
їхніх обличчях грало денне світло й світло від свічок, а голо-
си їхні перепліталися, як під час поперемінного співу в церкві. 
Ульріх і далі говорив так, немовби проказував молитву, а аґа-
тині вуста спокійно вторували. давні тортури напучуваннями, 
коли в ніжний, нетямкий дитячий розум утовкмачували жор-
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стокий і чужий йому лад, робили обом утіху, і вони обернули 
це на гру. 

І раптом аґата, без будь-якого безпосереднього приводу, ви-
гукнула:

– ти просто уяви собі, що це поширено на все, – і вийде 
Ґотліб Гаґауер! – І вона заходилася мавпувати свого чолові-
ка, мов школярка: – «невже ти й справді не знаєш, що lamium 
album – це глуха кропива?» – «а як же ще ми посуватимемо-
ся вперед, якщо не пройдемо з надійним провідником той са-
мий нелегкий шлях індукції, який крок за кроком, крізь тисячо-
ліття тяжкої праці й помилок привів людський рід до нинішньо-
го рівня знань?!» – «Хіба ти не розумієш, люба моя аґато, що 
міркувати – це також моральний обов’язок? зосереджувати-
ся – означає постійно долати власну інертність». – «а духовне 
виховання означає таке дисциплінування духу, завдяки якому 
людина дедалі більшою мірою дістає змогу розумно, тобто без-
доганними силогізмами, ланцюгами висновків і замиканням цих 
ланцюгів, індукціями чи висновками на основі ознак вибудову-
вати, постійно долаючи сумніви й усупереч власним здогадам, 
довгі низки думок і піддавати верифікації врешті одержаний ре-
зультат доти, доки в усіх думках запанує цілковита гармонія». 

Ульріха вразила така глибока пам’ять у сестри. здавалося, 
аґата відчувала непогамовну насолоду, коли бездоганно вида-
вала ці по-наставницькому педантичні фрази, які бозна-звідки 
й узяла – можливо, вичитала десь у книжці. вона заявила, ні-
бито так розмовляє Гаґауер.

Ульріх у це не повірив. 
– Як же ти просто з розмов запам’ятала такі довгі, пишно-

мовні фрази?
– вони вкарбувалися мені в пам’ять, – відповіла аґата. – 

така вже я.
– Чи знаєш ти взагалі, що таке висновки на основі ознак 

або верифікація? 
– Уявлення не маю! – зізналася, засміявшись, аґата. – та 

й сам він це, мабуть, просто десь вичитав. але розмовляє він 
саме так. а я, слухаючи його, завчила це напам’ять, наче якусь 
абракадабру. Мабуть, зі злости,– саме через те, що так роз-
мовляє він. ти не такий, як я. У мені застряє всяка всячина, 
бо я не знаю, що з нею робити, – ось і вся моя добра пам’ять. 
страшенно добра пам’ять у мене через те, що я дурна!
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вигляд вона мала такий, ніби в цьому полягала якась сумна 
істина, й аґата мусила її позбутися, щоб пустувати далі.

– та в Гаґауера навіть із тенісом те саме: «Коли я, навча-
ючись грати в теніс, уперше зумисне надаю своїй ракетці пев-
ного положення, щоб послати м’ячик, траєкторією якого доти 
я був задоволений, у певний бік, то я втручаюся в хід події: я 
експериментую!»

– Чи добре він грає в теніс?
– Я виграю в нього з рахунком шість – нуль.
обоє засміялися. 
– а чи знаєш ти, – сказав Ульріх, – що Гаґауер – якщо 

все, що ти йому приписуєш, правда, – по суті, має цілковиту 
рацію?! Хоч це й смішно.

– Може, він і має рацію, – відповіла аґата, – я ж бо в 
цьому нічого не тямлю. але знаєш, якось один хлопчик з його 
школи дослівно переклав одне місце із Шекспіра так: 

«Боягузи часто помирають ще до своєї смерти;
Хоробрі тішаться смертю лише один раз.
З-поміж усіх див, про які я чув,
Найдужче мене вражає те, що люди мають страхатися,
Бачачи, що смерть, цей неминучий кінець, 
Приходить, коли їй завгодно».

а Гаґауер виправив той переклад, я сама бачила зошита:

«Лякливий мре до смерти сто разів.
Лиш раз потішить смерть сміливець.
О, диво з див – ні світ, ні я
Ніколи більшого не знав…» 

І так далі – тра-та-та, тра-та-та, як у шлеґелівському пере-
кладі! 

І ще пригадую одне таке місце! здається, у Піндара є слова: 
«закон природи, цей цар усіх смертних і безсмертних, панує, 
санкціонуючи насилля, править всемогутньою рукою!» а Гаґа-
уер надав цим словам «останнього лиску»: «закон природи, що 
панує над усіма смертними й безсмертними, править усемогут-
ньою рукою, санкціонуючи навіть насилля». – а хіба не чудо-
во, – спитала вона, – що той малюк з його школи, яким він 
був незадоволений, зробив такий жахливо дослівний переклад, 
немовби слова лежали перед ним безладною купою каміння? 



43

– І вона повторила: – «боягузи часто помирають ще до сво-
єї смерти… Хоробрі тішаться смертю лише один раз… з-поміж 
усіх див, про які я чув… найдужче мене вражає те, що люди ма-
ють страхатися… бачачи, що смерть, цей неминучий кінець… 
приходить, коли їй завгодно…»!!!

обхопивши долонею одвірок, мов стовбур дерева, аґата ви-
гукувала ці неоковирні рядки так само несамовито й прекрас-
но, якими були й вони самі; їй зовсім не заважало те, що під 
її поглядом, сповненим гордощів юности, лежало нещасне ску-
лене тіло.

Ульріх поморщив чоло й звів на сестру очі. «Людина, яка 
не прилизує давнього вірша, а лишає його з наполовину виві-
треним, утраченим змістом, нагадує того, кому й на думку не 
спаде приставляти стародавній статуї з відбитим носом ново-
го мармурового носа, – подумав він. – Це можна було б на-
звати відчуттям стилю, однак це – не відчуття стилю. І це на-
віть не та людина, яка завдяки своїй живій уяві може легко без 
чого-небудь обійтися. ні, це – радше та людина, котра повно-
ті й завершеності взагалі жодного значення не надає й тому не 
очікує від своїх відчуттів, щоб вони були «цілковиті». «вона, 
мабуть, і коли цілувалася, – несподівано з усього цього висну-
вав він про сестру, – не втрачала голови цілковито!» Цієї хви-
лини йому здалося, що досить було почути від аґати той при-
страсний вірш, щоб збагнути, що вона ніколи «не поринає ні 
в що цілковито», що вона, як і він, – людина «пристрасної не-
цілісности». за цими роздумами він навіть забув про другу по-
ловину свого єства, яка вимагала міри й самовладання. тепер 
він міг би з певністю сказати сестрі, що жоден її вчинок не від-
повідає її найближчому оточенню, навпаки, всі її вчинки зале-
жать від оточення дуже й дуже широкого й надзвичайно сум-
нівного, яке, по суті, не має ні початку, ні кінця, – він міг би 
так сказати, і тоді й суперечливі враження першого вечора діс-
тали б достатнє пояснення. але стриманість, до якої він себе 
привчив, виявилася ще сильнішою, тож він зацікавлено, навіть 
не без сумнівів, очікував, коли аґата спуститься з високої гіл-
ки, на яку вибралася. адже вона все ще стояла перед ним, три-
маючись піднятою рукою за одвірок, і одна зайва мить могла 
б усе зіпсувати. він ненавидів жінок, котрі поводяться так, не-
мовби їх привів на світ художник чи режисер, або котрі після 
такого, як оце в аґати, збудження переходять на вдаване піа-
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но. «Може, – подумав він, – вона раптом зісковзне з верши-
ни свого захвату, скориставшись якою-небудь трохи безглуз-
дою, сомнамбулічною реплікою, що з нею виходять із трансу 
медіуми; а нічого іншого їй, мабуть, не залишиться, і це буде 
також досить прикро!» однак аґата, здавалося, й сама про це 
знала чи у братовому погляді прочитала, яка небезпека на неї 
чигає. вона весело сплигнула на обидві ноги зі своєї висоти на 
землю й показала Ульріхові язика! 

але потім вона споважніла, зробилася мовчазна й, не ска-
завши жодного слова, пішла по ордени. так донька й син поча-
ли виконувати останню батькову волю. 

Робила це аґата. Ульріх не зважився торкнутися безпоміч-
ного старого тіла на смертнім одрі, але аґата мала таку мане-
ру – чинити несправедливо, і ця манера й думки не припуска-
ла, що аґата чинить несправедливо. Рухи її погляду й рук нага-
дували рухи жінки, яка доглядає хворого, а ще було в них іноді 
щось безпосередньо-зворушливе, що буває в молодих тварин, 
коли вони раптом перестають гратися, щоб переконатися, чи 
дивиться на них господар. а господар брав у неї з рук зняті ор-
дени й подавав їй підроблені. він нагадував собі злодія, в яко-
го серце вискакує з грудей. І коли в нього складалося вражен-
ня, що зірки й хрести в сестриній руці зблискують яскравіше, 
ніж у його власній, обертаючись просто-таки на якісь чарівні 
предмети, то так воно і справді могло бути в цій чорно-зеленій 
кімнаті з рясними відблисками свічок на лапастих листках ва-
зонів; а може, вся річ була в тому, що він відчував несміливо-
владну сестрину волю, яка молодо оволодівала його волею; й 
оскільки ніякого наміру тут не відчувалося, то в ці хвилини ні-
чим не затуманеного спілкування знову зринуло майже безод-
нє і тому до болю глибоке відчуття їхньої двоєдности. 

аґата впоралася з орденами і стала. Лишилося зробити ще 
одну річ, і сестра, на хвильку замислившись, усміхнулася й 
промовила:

– а чи не написати кожному з нас на клаптику паперу що-
небудь приємне й покласти йому в кишеню?

Цього разу Ульріх відразу збагнув, щó вона має на увазі, бо 
таких спільних спогадів вони мали небагато, і йому спало на 
думку, що в певному віці обоє дуже любили сумні вірші й істо-
рії, де хтось помирав і про нього всі забували. Причиною цьо-
го було, очевидно, їхнє самотнє дитинство, і вони часто вигаду-
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вали такі історії й разом; однак аґата вже й тоді була схильна 
такі історії і здійснювати, тоді як Ульріх верховодив лише в їх-
ніх сміливіших витівках, зухвалих і бездушних. отож спільна 
тодішня ідея відтяти собі на пальцях по нігтю й поховати оби-
два в парку належала аґаті, й до нігтів вона додала ще й пас-
мо своїх білявих кіс. Ульріх гордо заявив, що через сотню ро-
ків хто-небудь, можливо, все це знайде й здивовано спитає 
себе, чиї ж це останки, і мріяв він тоді лише про одне: нагада-
ти про себе майбутнім поколінням; малій аґаті, навпаки, ціка-
віше було просто що-небудь закопувати, байдуже що, їй здава-
лося, ніби вона ховає частину себе, надовго уникаючи пильних 
очей світу, педагогічні вимоги якого її лякали, хоч вона була 
про них і невисокої думки. тоді в кінці парку саме будували 
невеликий будиночок для слуг, тож Ульріх з аґатою змовилися 
утнути щось незвичайне. вони вирішили написати на двох ар-
кушах гарні вірші, додати кілька слів про себе, а тоді замуру-
вати ті аркуші у стіну будиночка. та коли вони почали склада-
ти вірші – за їхніми намірами надзвичайно чудові, – на дум-
ку їм нічого такого не спадало, а дні минали один за одним, і з 
котловану вже виростали стіни. зрештою, коли зволікати вже 
не лишалося часу, аґата переписала якесь речення з підручни-
ка арифметики, а Ульріх вивів просто: «Я… » – і додав своє 
прізвище. але в кожного аж серце вискакувало з грудей, коли 
вони прокралися через парк до двох мулярів, які там працю-
вали. аґата просто кинула свою цидулку в котлован, де ті сто-
яли, і втекла, а Ульріх – як старший і як чоловік, він боявся, 
звичайно ж, іще дужче, що муляри його затримають і, здиво-
вані, спитають, чого йому тут треба, – від хвилювання взага-
лі не годен був поворухнути ні рукою, ні ногою, тож аґата, по-
смілішавши – з нею ж бо нічого не сталося! – зрештою вер-
нулася й узяла і його цидулку. немовби сном-духом нічого не 
відаючи, вона пройшлася вздовж щойно викладеного ряду це-
глин, вибрала поглядом у його кінці одну з них і, піднявши її, 
встромила в стіну Ульріхове ім’я, перше ніж її встигли прогна-
ти, а сам Ульріх нерішуче ступав услід за сестрою й тієї миті, 
коли вона нахилилася над цеглиною, відчув, як його гнітюча, 
жахлива скутість перетворилася на колесо з гострими ножа-
ми, й вони оберталися в його грудях з такою швидкістю, що 
наступної миті злилися в іскрометне сонце, як це буває з фе-
єрверком… саме на це, отже, й натякала аґата, і Ульріх довго, 
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дуже довго не відповідав і лиш ухильно всміхався, бо повторю-
вати таку гру з покійником було б, здавалося йому, все ж таки 
святотатством. 

але аґата вже нахилилася, стягла з ноги одну з широких 
шовкових підв’язок, якими підтримують панчохи, щоб не так 
тягло вниз корсета, підняла розкішне покривало на батькові й 
сунула підв’язку йому в кишеню. 

Ульріх? той, навіч побачивши цей повернений до життя 
спогад, спершу очам своїм не повірив. наступної миті він мало 
не підскочив до сестри, щоб покласти її витівці край, – про-
сто через те, що це було щось уже геть нечуване. але потім він 
піймав у аґатиному погляді відблиски росисто-чистого ранку, 
якого ще не зіпсувала каламуть буденщини, і це його стримало. 

– Що ти робиш?! – несміливо спробував він відмовити се-
стру. 

він не розумів, чого вона хоче – задобрити покійника, по-
заяк із ним вчинили несправедливо, чи дати йому з собою що-
небудь приємне, позаяк він сам так часто чинив несправедли-
во. Ульріх міг би її спитати, але на цю жорстоку ідею покласти 
задубілому мерцеві підв’язку, ще теплу від ноги рідної доньки, 
у нього, Ульріха, стислося в горлі, а в голові все переплуталося. 

6.
Старий добродій нарешті знаходить спокій

недовгий час, що лишався до похорону, заповнили числен-
ні дрібні й незвичні турботи, збігав він швидко, і врешті з від-
відувачів, які чорною вервечкою тяглися крізь усі ці години, 
в останні півгодини перед винесенням тіла вийшло своєрідне 
чорне свято. Люди з похоронної контори гупали молотками й 
човгали ногами ще гучніше, ніж доти (і так само поважно, як 
ото хірург, якому хворий довірив своє життя й відтепер уже не 
має права й слова сказати) і проклали серед незайманого по-
всякдення решти будинку таку собі стежку врочистих почут-
тів, яка вела від хвіртки, а далі сходами до кімнати з домови-
ною. Живі квіти й вазони, портьєри й фіранки з чорного сук-
на і крепу, срібні канделябри й тремтливі золотисті пломінці 
свічок, які зустрічали відвідувачів, знали своє завдання краще, 
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ніж Ульріх з аґатою, що мали вітати від імени родини кожного, 
хто приходив віддати останню шану покійному, але мало про 
кого знали, хто він такий, якщо старий батьків слуга не звер-
тав нишком їхньої уваги на особливо поважних гостей. І всі, 
хто приходив, підпливали до них, потім відпливали й поодин-
ці чи невеличкими гуртами кидали якір десь у кімнаті, засти-
гло спостерігаючи за сином і донькою покійного. в обох на об-
личчях тужавіла личина суворої витримки, поки нарешті влас-
ник технічного майна чи господар похоронного підприємства 
(той чоловік, котрий зі своїми формулярами пропонував Ульрі-
хові послуги й за ці останні півгодини збігáв і вибігáв сходами 
разів двадцять, не менше), – поки він нарешті підскочив збо-
ку до Ульріха й, обережно підкреслюючи всім своїм виглядом 
важливість моменту, доповів, як ото на параді ад’ютант своєму 
ґенералові, що все готово. 

Планувалося, що процесія врочисто пройде містом, а вже 
потім її учасники посідають до екіпажів, і Ульріх мав іти попе-
реду всіх, поруч із кайзерівським і королівським намісником, 
який віддати останню шану членові верхньої палати прибув 
особисто, а по другий бік від Ульріха простував такий самий 
поважний гість, старший у делеґації з трьох чоловік, надісланій 
верхньою палатою; позад них ішли решта двоє сановитих де-
леґатів, далі – ректор і сенат університету, й аж за ними, але 
перед неозорим потоком циліндрів на різноманітних офіційних 
представниках, гідність яких повільно зменшувалася в міру на-
ближення до хвоста процесії, ступала аґата в обрамленні чор-
них жінок, позначаючи місце серед адміністративних вершин, 
відведене особистій жалобі; бо невпорядкована участь тих, хто 
прийшов «просто висловити співчуття», починалася вже по-
заду тих, котрі з’явилися зі службового обов’язку, а може на-
віть, її представляло лише подружжя старих слуг, що самотньо 
дріботіли у хвості. Процесія була, отже, переважно чоловіча, й 
поруч з аґатою йшов не Ульріх, а її чоловік, професор Гаґау-
ер, чиє обличчя, схоже на червонобоке яблуко й зі щетинис-
тою осельнею над верхньою губою, тим часом стало їй чужим і 
крізь густий чорний серпанок, що давав їй змогу потай спосте-
рігати за ним, здавалося синім. У самого Ульріха, який багато 
годин перед цим провів із сестрою, раптом виникло таке вра-
ження, що цей давній похоронний обряд, започаткований ще 
за часів заснування університету, відірвав її від нього, і він, не 
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сміючи навіть озирнутися на неї, відчував, що йому її бракує; 
він намагався придумати жарт, яким привітається з нею, коли 
вони побачаться знов, але думкам його не давав вільно розпро-
стерти крила намісник, який крокував поруч владно й мовчки, 
хоч іноді все ж таки тихенько й кидав слово-друге, на яке тре-
ба було якось реаґувати, та й узагалі всі ці превосходительства 
– від ректора до деканів і далі – виявляли йому увагу, позаяк 
тепер він мав славу тіні графа Ляйнсдорфа й недовіра, що по-
малу прокидалася повсюди до вітчизняної графової акції, нада-
вала Ульріхові ваги. 

на хідниках і за вікнами також зібралося багато цікавих, 
і хоч Ульріх знав, що за годину, просто як на спектаклі, все 
завершиться, цього дня він, однак, відчував те, що відбувало-
ся, особливо виразно, й участь у його долі стількох людей ле-
жала в нього на плечах, ніби важка, облямована хутром ман-
тія. Уперше він усвідомив непохитну твердість традиції. тре-
пет, що попереду процесії хвилями котився людськими маса-
ми на хідниках, масами, які гомоніли, завмирали й знову жваві-
шали, церковна магія, передчуття глухого гупання грудок землі 
по віку, важке мовчання процесії – все це проймало до хреб-
ців, перебираючи їх, мов струни допотопного музичного ін-
струмента, й Ульріх з подивом відчував у собі невимовне від-
луння, у коливаннях якого його тіло випростувалося, так ніби 
врочистість того, що діялося довкола, справді сповнювала вро-
чистістю і його самого. й, опинившись цього дня в гущі стіль-
кох людей, він ще й уявив собі, як інакше все було б, якби та-
кої хвилини він, відповідно до первісного сенсу цієї майже без-
тямно перейнятої сьогоденням пишноти, простував тут і справ-
ді в ролі спадкоємця великої сили і влади. на цю думку скор-
бота розвіювалась, і смерть із страшної приватної справи обер-
талася на перехід, що відбувався як публічне свято; вже не зя-
яла та жахливо розверзла діра, що її в перші дні після сво-
го відходу лишає по собі кожна людина, до існування якої ти 
звик; вже замість небіжчика крокував спадкоємець, натовп ди-
хав одним диханням з ним, торжество поховання стало водно-
раз святом змужніння для того, хто приймав тепер меч і впер-
ше сам, без будь-кого поперед себе, простував до свого влас-
ного кінця. «Я мав би, – мимоволі подумав Ульріх, – закрити 
батькові очі! не задля нього й не задля себе, а…» він не спро-
мігся довести цю думку до кінця; але те, що ні він не любив 
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батька, ні той – його, уявлялося йому, з огляду на таку законо-
мірність, дріб’язковою переоцінкою особистої значущости, та 
й узагалі перед лицем смерти особисті думки набувають пріс-
ного присмаку ніщоти, а все, що цієї хвилини було значущого, 
йшло, здавалося, від велетенського тіла, що його утворювала, 
повільно посуваючись повз шпалери людей, процесія, хай на-
віть вона була пройнята звичайною цікавістю, нічев’ям і стад-
ним інстинктом. 

однак музика грала далі, день видався легкий, ясний, чудо-
вий, і Ульріхові почуття погойдувались, мов балдахін над свя-
тими дарами, що їх несуть у хресному ході. Іноді Ульріх по-
глядав у дзеркала катафалка перед собою і бачив у них свою 
голову в капелюсі й плечі, а час від часу він помічав на підло-
зі повоу, поряд з оздобленою гербом домовиною, давні, не зі-
шкребані до пуття після попереднього похорону невеличкі во-
щані лусочки, й тоді йому, хоч ніякої такої думки в нього цієї 
миті й не зринало, робилося просто шкода батька, як ото бу-
ває шкода собаку, що серед вулиці попав під колеса. тоді по-
гляд в Ульріха ставав вологим, і коли він переводив його повз 
своє чорне оточення на глядачів обабіч вулиці, ті мали вигляд 
строкатих, покроплених водою квітів, і думати, що все це ба-
чить тепер він, Ульріх, а не той, хто прожив тут усі свої дні, 
до того ж любив урочистість куди дужче, ніж він, було так 
дивно, що йому здавалося майже неможливим, щоб батько не 
брав участи у проводах самого себе зі світу, який він вважав 
загалом непоганим. Це глибоко зворушувало, однак Ульріхо-
вої уваги не уникло й те, що аґент чи розпорядник на похоро-
ні, який вів цю католицьку процесією на кладовище й стежив 
за порядком, був високий, кремезний юдей років тридцятьох; 
його прикрашали дов гі світлі вуса, з кишені в нього вигляда-
ли якісь папери, наче в керівника туристської групи, він забі-
гав уперед і назад, то поправляв збрую на котромусь із коней, 
то нашіптував щось музикантам. Це чомусь нагадало Ульріхо-
ві про те, що батькового тіла останнього дня вдома не було, 
його привезли вже незадовго до похорону – згідно з навія-
ною вільним дослідницьким духом останньою волею, яка нада-
ла його тіло до послуг науки, і можна було з певністю припус-
тити, що після того анатомічного втручання старого добродія 
зашиють абияк; отож за шибками, що віддзеркалювали Ульрі-
хів образ, тепер котилася, притягуючи до себе всі ці високі, 
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чудові, врочисті помисли, якась сяк-так зшита докупи річ. «без 
орденів чи з орденами?!» – збентежено спитав себе Ульріх; 
адже він про це вже забув і не знав, чи вдягли батька в ана-
томці знов, перше ніж закрита домовина повернулася додому. 
та й хто знає, яка доля спіткала аґатину підв’язку; можливо, 
її знайшли, і йому неважко було уявити, як жартували з цього 
приводу студенти. Усе це було вкрай прикро, й від таких втру-
чань реальности почуття його, після того як на мить округли-
лися й стали мало не гладенькою оболонкою живої мрії, знов 
розпалися на численні фраґменти. він відчував лише абсурд-
ність, безладну подрібненість людського облаштування і сво-
го власного. «тепер я у світі зовсім самотній… – подумав він, 
– якірна линва урвалася… я підіймаюсь!» тепер його почуття 
знов убралися в цей спогад про перше враження, викликане 
звісткою про батькову смерть, а він тим часом простував по-
між людськими стінами далі.

7.
Від Клариси надходить лист

своєї адреси Ульріх нікому зі знайомих не давав, але Кла-
риса довідалася її від вальтера – цей пам’ятав ту адресу так 
само, як власне дитинство. 

вона писала:
«Мій любчику… мій боягузливий зайчику… мій чику!
знаєш, що таке чик? Я ніяк не можу до цього докопатися. 

вальтер, мабуть, слабунчик. (склади «чик», «чику» були скрізь 
жирно підкреслені.)

Гадаєш, я приходила до тебе п’яна? Я не п’янію! (Чоловіки 
п’яніють швидше, ніж я. Дивовижа.) 

але я не пам’ятаю, щó тобі казала; не можу пригадати. бо-
юся, ти забереш собі в голову щось таке, чого я не казала. Я 
того не казала.

але це буде в листі – зараз! насамперед: ти знаєш, як від-
криваються сни. Іноді вві сні усвідомлюєш: ти тут уже була, з 
цією людиною вже колись розмовляла або… Це так, немовби 
віднаходиш власну пам’ять. 

Я не зі сну знаю, що то було не вві сні! 
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(У снах я завела собі друзів.) 
Чи ти взагалі ще пригадуєш, хто такий Моосбруґер? Я маю 

тобі дещо розповісти. 
Його ім’я раптом спливло знов.
три мелодійні склади.
але музика – це омана. Я хочу сказати, коли вона сама со-

бою. Музика сама собою – це естетство чи щось таке; життє-
ва слабкість. та коли музика поєднується з видінням, тоді мури 
починають хитатися, і з могили сьогодення встає життя при-
йдешніх. Я ті три мелодійні склади не лише чула – я їх і ба-
чила. вони спливли в пам’яті. зненацька усвідомлюєш: там, де 
вони спливають, є ще щось! Я ж бо вже якось була написала 
твоєму графові листа про Моосбруґера. Хіба про таке забува-
ють! тепер я чую-бачу світ, де речі стоять, а люди ходять так 
само, як вони це робили завжди, але тепер – чутно й зримо. 
Я не можу змалювати цього досить виразно, бо з цього сплив-
ли тільки три склади. Чи ти мене розумієш? Можливо, заводи-
ти про це мову ще й зарано. 

Я сказала вальтерові: «Хочу познайомитися з Моосбруґером!»
а він питає: «а хто такий цей Моосбруґер?»
Я відповідаю: «Приятель Уло, вбивця».
Ми саме читали газету; було це вранці, й вальтер мав уже 

йти на службу. Чи ти пригадуєш, якось ми всі втрьох читали 
разом газету? (У тебе нікудишня пам’ять, ти, звісно, не прига-
дуєш!) отож розгортаю я ту частину газети, яку мені дав валь-
тер, – одна рука ліворуч, друга праворуч. І раптом відчуваю 
тверде дерево, я прицвяхована до хреста. Питаю вальтера: «Чи 
не було ще вчора в газеті чого-небудь про залізничну катастро-
фу в Ческе-будейовице?» 

«було, – відповідає вальтер.– а чому ти питаєш? невелич-
ка катастрофа, загинув один чоловік чи двоє». 

Я по хвилі кажу: «бо в америці теж сталася катастрофа. а 
де та Пенсільванія?»

він цього не знає. «в америці», – каже.
тоді я йому: «Машиністи ніколи не зіштовхують локомоти-

ви зумисне!»
вальтер зводить на мене очі. бачу, він мене не розуміє. 
«звичайно, ні», – каже.
Я питаю, коли до нас прийде зиґмунд. вальтер з певністю 

не знає.
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ти, звісно, сам знаєш: зумисне, зі злим наміром машиністи 
своїх потягів, звичайно, не зіштовхують; тоді чому ж вони це 
роблять? а я тобі скажу: у величезній мережі рейок, стрілок 
і світлофорів, що покриває цілу земну кулю, всі ми втрачаємо 
силу сумління. адже якби ми були в змозі ще раз перевірити 
себе й ще раз згадати про своє покликання, то щоразу робили 
б те, що потрібно, й уникали б напасти. Напасть – це наша зу-
пинка на передостанньому кроці! 

звичайно, годі сподіватися, що вальтер збагне це відразу. 
Гадаю, мені пощастить здобутися на цю величезну силу сум-
ління, а тоді мені довелося заплющити очі, щоб вальтер не по-
мітив у них блискавки. 

з усіх цих причин вважаю за свій обов’язок познайомити-
ся з Моосбруґером. 

ти знаєш, мій брат зиґмунд – лікар. він мені допоможе. 
Я на нього чекала. 
У неділю він до нас прийшов. 
Коли зиґмунда з ким-небудь знайомлять, він каже: «але я 

ані… ані музикальний». Це він так жартує. бо, оскільки його 
звати зиґмунд, не хоче, щоб люди гадали, нібито він – юдей 
чи дуже музикальний. Його зачали у ваґнерівському захваті. 
витягти з нього розумну відповідь – куди там! Я його вмовля-
ла, переконувала, а він лише бурмотів якісь нісенітниці. то за-
пустить камінцем у пташку, то заходиться палицею гребтись у 
снігу. Хотів навіть розчистити лопатою стежку. він частенько 
приходить до нас попрацювати, бо не любить, як сам каже, ли-
шатися з дружиною та дітьми вдома. Просто дивно, що він тобі 
ніколи не траплявся. «ви маєте fleurs du mal* і город!» – каже. 
Я й за вуха його тягала, й під бік штурхала – не помагало ніщо. 

Потому ми пішли в будинок до вальтера, який, звичайно 
ж, сидів за роялем; піджака зиґмунд ніс під пахвою, бо руки в 
нього були по самі лікті брудні-бруднющі. 

«зиґмунде, – звертаюсь я до нього при вальтерові, – коли 
ти розумієш музичну п’єсу?»

він шкірить зуби й відповідає: «та ніколи». 
«Коли сам програєш її в душі, – веду я далі. – Коли ти ро-

зумієш людину? Коли сам програєш її в душі. Програвати! Це 
– велика таїна, Ульріху! ти маєш бути, як та людина, але щоб 

* Квіти зла (фр.).
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не ти ввійшов у неї, а щоб вона ввійшла в тебе. Ми рятуємо, 
виводячи назовні. Це – міцна форма! Ми беремо участь у люд-
ських вчинках, але ми їх наповнюємо й підносимося над ними. 

даруй, що я так багато про це пишу. але потяги зіштовху-
ються через те, що сумління не робить останнього кроку. сві-
ти не спливають, якщо їх не витягувати. але детальніше про 
це – іншим разом. Обов’язок геніальної людини – нападати! 
для цього вона має страшну силу! одначе зиґмунд, отой боя-
гуз, зиркнув на годинника й нагадав про вечерю, тому що йому 
пора було додому. Розумієш, зиґмунд завше тримається посе-
редині між пихатістю досвідченого лікаря, який не надто висо-
кої думки про можливості своєї професії, й пихатістю сучас-
ної людини, яка за межами інтелектуальної традиції вже знов 
повернулася до гігієни простоти й роботи в садку. але вальтер 
як закричить: «Господи, і навіщо молоти такі дурниці?! Що вам 
від отого Моосбруґера, власне, треба?!» І це помогло.

бо зиґмунд нарешті сказав: «він – або психічнохворий, або 
злочинець, що правда, то правда. але що робити, коли Клари-
са забрала собі в голову, нібито вона може його виправити? Я 
лікар, а теж не можу заборонити лікарняному священикові за-
бирати собі в голову те саме! вона каже: «Урятувати»? то чом 
би їй того чоловіка бодай не побачити?!» 

він почистив щіткою штани, прибрав спокійного вигляду й 
помив руки; за вечерею ми потім про все й домовилися. 

І ми вже побували в доктора Фріденталя – це один знайо-
мий його колега. зиґмунд відверто сказав, що бере на себе від-
повідальність за те, щоб під яким-небудь вигаданим приводом 
провести мене до в’язниці. «ти, – сказав він, – будеш пись-
менницею, яка нібито хоче поглянути на того Моосбруґера».

але то була помилка, бо на таке відверте прохання доктор 
Фріденталь міг відповісти лише відмовою. «Якби ви були сель-
ма Лаґерлеф, ваш візит викликав би в мене захват, хоч я, певна 
річ, у захваті й так, але тут визнають інтереси, на жаль, лише 
наукові!» 

Це просто чудесно, коли тебе мають за письменницю. Я 
суворо поглянула йому в очі й сказала: «У цьому випадку я – 
більше, ніж сама Лаґерлеф, тому що мені це потрібно не для 
якихось там досліджень!» 

тоді він зводить на мене погляд та й каже: «зарадити вам 
може тільки одне, це – звернутися до шефа клініки з реко-
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мендацією від вашої дипломатичної місії». він прийняв мене 
за чужоземну письменницю й не втямив, що я – зиґмундо-
ва сестра.

зрештою ми зійшлися на тому, що я побачуся з Моосбру-
ґером не як із хворим, а як із в’язнем. зиґмунд роздобуде мені 
рекомендацію від якого-небудь добродійного товариства й до-
звіл земельного суду. Уже згодом зиґмунд сказав мені, що док-
тор Фріденталь вважає психіатрію наполовину мистецтвом, на-
половину наукою, й назвав його директором демонського цир-
ку. але мені це сподобалося. 

а найприємніше було те, що клініка виявилася в давньо-
му монастирі. нам довелося чекати в коридорі, а лекційна зала 
– в каплиці. там великі церковні вікна, і я зазирнула туди че-
рез двір. Хворі всі в білому й сидять поруч із професором, біля 
катедри. І професор так по-дружньому схиляється над їхніми 
кріслами. Я подумала: «зараз, мабуть, приведуть Моосбруґе-
ра». Я мала відчуття, що тоді я візьму й залечу до зали просто 
крізь оте високе вікно. ти скажеш, що літати я не вмію, отже, 
вскочила б крізь вікно? але стрибати я запевне не стала б, 
тому що такого відчуття в мене не було.

сподіваюся, ти скоро повернешся. Усього повік не вислови-
ти. а в листі – й поготів».

Унизу стояв жирно підкреслений підпис: «Клариса». 

8.
Сім’я вдвох

Ульріх каже:
– Коли двом чоловікам або двом жінкам доводиться досить 

тривалий час ділити один життєвий простір – десь у поїздці, 
в спальному вагоні чи в переповненому готелі, – нерідко між 
ними заходить дивовижна дружба. Кожне на свій лад полоще 
рота, чи, роззуваючись, нахиляється, чи згинає ногу, коли ля-
гає в ліжко. білизна й верхній одяг, загалом однакові, у деталях, 
як виявляється, мають численні дрібні відмінності, й саме тут 
вони і відкриваються очам. спочатку – певно, через надзвичай-
но яскраво виражений індивідуалізм нинішнього життєвого сти-
лю – виникає певний опір, який нагадує невеличку відразу й 
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захищається від надто тісного зближення, від зазіхань на власну 
особистість; та коли його нарешті щастить подолати, утворюєть-
ся спільнота, походження якої таке саме незвичайне, як похо-
дження рубця на тілі. Після такої переміни багато хто стає весе-
лішим, ніж буває зазвичай, більшість – простодушнішими, ба-
гато хто – балакучішим, майже всі – привітнішими. особис-
тість зазнала змін, можна навіть сказати, під шкірою її заміни-
ла інша особистість, уже не така самобутня. замість колишньо-
го «я» прийшов перший зародок такого собі «ми», і його вираз-
но відчувають як щось незручне, тіснувате, а проте невідпорне. 

аґата відповідає:
– Ця антипатія, коли доводиться спілкуватись так тісно, 

особливо часто виникає поміж жінками. Я ніколи не могла 
звикнути до жінок. 

– так буває і поміж чоловіком та жінкою, – відповідає 
Ульріх. – Просто тут цього не видно за обов’язковим ритуа-
лом любовної інтриґи, який відразу приковує до себе всю ува-
гу. але досить частенько переплетені раптом прокидаються й 
бачать – кожне на свій лад, одне з подивом, друге з іронією, 
а третє і з бажанням утекти, – що поруч розляглася зовсім 
чужа людина; а з багатьма так стається й після багатьох років. 
тоді така людина вже не може сказати, що природніше – її 
зв’язки з іншою людиною чи втеча свого ображеного «я» від 
цих зв’язків до химери власної неповторности, – адже нашій 
природі притаманне і те, й те. І в понятті сім’ї заплутане й те, й 
те! Життя в сім’ї – це життя неповне; в колі сім’ї молоді люди 
почуваються обікраденими, обмеженими, позбавленими права 
бути самим собою. ти поглянь на незаміжніх підстаркуватих 
доньок: сім’я висмоктала їм усю кров, з них вийшли якісь геть 
чудернацькі, суперечливі натури, щось середнє між «я» і «ми». 

Кларисиного листа Ульріх сприйняв як перешкоду. неспо-
дівані спалахи емоцій у листі турбують його куди менше, ніж 
спокійна й майже розважлива на вигляд робота, яку вона вико-
нує глибоко в душі задля вочевидь божевільного плану. Ульріх 
сказав собі, що після повернення треба буде, мабуть, погово-
рити про це з вальтером, і відтоді вмисне розмовляє про інше.

аґата лежить, випроставшись, на канапі, одне коліно в неї 
підібгане, вона жваво підтримує бесіду. 

– Цими своїми словами ти ж бо сам пояснюєш, чому мені 
довелося вийти заміж удруге! – каже вона. 
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– І все ж у цьому так званому «священному чутті сім’ї» 
щось є – в цьому розчиненні одне в одному, у слугуванні одне 
одному, в цьому самовідданому русі у замкненому колі, – про-
вадить Ульріх, не звертаючи уваги на те, що сказала аґата.

І сестра дивується, що його слова знов раз у раз віддаляють-
ся від неї, хоч були вже зовсім близько. 

– зазвичай це колективне «я» – всього-на-всього колек-
тивний егоїст, і в такому разі глибоке чуття сім’ї – це найне-
стерпніше з того, що лишень можна собі уявити; але таку нео-
дмінну взаємовиручку, таку спільну боротьбу й спільні страж-
дання від ран я уявляю собі і як невимовно приємне, одвічно 
людське, ба навіть розвинене вже й у тваринних стадах чут-
тя, – долинають до аґати братові слова.

але вона не певна, як їх розуміти. не певна вона, як розу-
міти й наступні слова:

– Річ у тім, що цей стан швидко вироджується, як і всі дав-
ні стани, походження котрих уже годі й з’ясувати. – І аж коли 
він завершує фразою: – І лише за умови, що кожне зі свого 
боку буде чимось особливо порядним, ціле, що його утворюють 
окремі люди, не обернеться на безглузду карикатуру! – вона 
знов почувається поруч із ним спокійно, затишно й, дивлячись 
на нього, боїться кліпнути, щоб він, коли вона заплющить очі, 
тим часом не зник; адже це так чудово, що ось він сидить і роз-
мовляє про речі, які то губляться десь у високості, то раптом 
знов падають на землю, мов ото ґумовий м’ячик, що застряг 
був серед гілок. 

надвечір брат із сестрою зустрілись у вітальні; після похо-
рону вже минуло кілька днів.

Цей видовжений салон був обставлений і оздоблений не 
лише за смаками, але й справжнім начинням бюрґерського ам-
піру; поміж вікнами висіли високі прямокутники дзеркал у гла-
деньких золотих рамах, а стримано церемонні стільці стояли 
попід самими стінами, і складалося враження, ніби гола підло-
га залила кімнату притемненим блиском своїх квадратів і напо-
внила неглибокий басейн, в який можна ступити лише з осто-
рогою. Край цієї влаштованої зі смаком салонної незатишнос-
ти – бо кабінет, де Ульріх зупинився першого ранку, так і ли-
шився за ним, – приблизно там, де в кутку, у ніші, суворою 
колоною стояла груба з вазою на ній (і одним-єдиним свічни-
ком якраз на осьовій лінії карнизу, що охоплював грубу на рів-
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ні пояса), влаштувала собі вельми особистий півострів аґата. 
вона звеліла поставити там отоманку, а поряд постелила кили-
ма, червоно-сині барви якого разом з турецьким узором на ото-
манці, що безмежно, безглуздо-безмежно повторювався, були 
погордливим викликом ніжній сіризні й розважливо-спокійним 
лініям, які поселилися в цій кімнаті з волі предків. а ще обрáзи 
цій вишколеній і шляхетній волі аґата завдала якоюсь зеленою 
рослиною в шаплику, з лапастим листям і заввишки на люд-
ський зріст; сестра лишила її від жалобного оздоблення будин-
ку й поставила цей «гайок» собі в головах – по другий бік від 
великого яскравого торшера, під яким зручно було читати на-
влежачки і який серед класичного краєвиду кімнати справляв 
враження прожектора чи антени на щоглі. Цей салон з його по-
діленою на квадрати стелею, пілястрами й схожими на колони 
шафами за сто років майже не змінився, тому що ним рідко ко-
ристувалися й він ніколи не відігравав помітної ролі в житті піз-
ніших господарів; можливо, у предків стіни тут ще були обтяг-
нені ніжними тканинами, а не пофарбовані, як тепер, у світлий 
колір, та й оббивка на стільцях мала, певно, інший вигляд, але 
таким, як тепер, аґата пам’ятала цей салон змалечку й навіть 
не знала, хто його так опорядив – діди-прадіди чи чужі люди, 
бо вона в цьому будинку виросла і запам’ятала тільки одну осо-
бливість цієї кімнати: дівчинкою вона щоразу входила сюди з 
осторогою, яку дітям прищеплюють до того, щó вони легко мо-
жуть зламати чи забруднити. але тепер вона скинула жалобне 
вбрання, цей останній символ минулого, знов одягла свою піжа-
му, вляглася на отоманку, яка ґвалтом проникла сюди, й уже від 
самого ранку взялася читати книжки – добрі й погані, які ли-
шень потрапили їй під руку, відкладаючи їх тільки час від часу, 
щоб поїсти чи поспати; й коли день отак і минув, вона погля-
нула крізь сутінки, що заповнювали кімнату, на світлі фіранки, 
що, вже зовсім занурившись у присмерки, вітрилами напинали-
ся на вікнах, і почулася так, немовби щойно мандрувала у цуп-
кому вінку променів від лампи цією ніжно-застиглою кімнатою 
й оце тільки-но спинилася. отак аґату й застав брат, окинув-
ши поглядом її освітлений куточок; адже й він знав цей салон 
і навіть міг розповісти сестрі, що першим власником будинку 
був нібито якийсь багатий комерсант, але згодом він потрапив 
у скруту, і їхній прадід, імператорський нотар, внаслідок тако-
го сприятливого збігу обставин і придбав цей гарний особняк. 



58

та й узагалі багато чого знав Ульріх про цей салон, що його тим 
часом уже добре роздивився, і особливе враження справило на 
аґату його зауваження, що за часів їхніх прадідів таку застиглу 
обстановку вважали якраз дуже природною; зрозуміти це аґа-
ті було важко, бо ця обстановка здавалася їй якимсь породжен-
ням уроку геометрії, і минуло чимало часу, перше ніж вона 
збагнула ментальність доби, пересиченої надокучливими фор-
мами бароко такою мірою, що власна симетрична й уже тро-
хи застигла манірність скувала її тонке сприйняття, не давши 
йому розвиватися в дусі чистої, невигадливої, розумно замис-
леної природи. та коли аґата нарешті уявила собі цю переміну 
понять з усіма подробицями, почутими від Ульріха, то лишила-
ся задоволена цими багатими відомостями, хоч досі така обізна-
ність, з огляду на весь її життєвий досвід, викликала в неї відра-
зу; а коли брат поцікавився, щó вона читає, аґата хутко підгор-
нула під себе весь запас книжок, зухвало заявивши, однак, що 
любить читати й добре, й погане. 

Ульріх до полудня працював, а потім виходив з дому. досі 
його сподівання зосередитись не збулися, й сприятливий вплив, 
якого слід було б очікувати від цього порушення узвичаєного 
плину життя внаслідок нових обставин, що раз у раз відвертали 
його увагу, зійшов нанівець. аж після похорону в цій ситуації 
настали зміни, коли стосунки із зовнішнім світом, спочатку такі 
жваві, різко припинилися. брат і сестра, які лише в своєрідній 
ролі батькових представників кілька днів перебували в центрі 
загальної теплої уваги й відчували різноманітні зв’язки, зумов-
лені їхнім становищем, у цьому місті не знали нікого, до кого 
могли б навідатися в гості, крім старого вальтерового батька, а 
їх ніхто не запрошував через жалобу, й лише професор Швунґ 
не тільки прийшов на похорон, але й завітав другого дня поці-
кавитись, чи не лишив його покійний товариш якого-небудь ру-
копису, присвяченого обмеженій осудності, що його належало 
б посмертно опублікувати. Цей різкий перехід від хвилювання, 
яке безупинно нагадувало про себе, до важкої, гнітючої тиші, 
що настала потому, виявився просто-таки фізичним ударом. до 
того ж вони, позаяк кімнат для гостей у будинку не було, спа-
ли все ще в колишніх своїх дитячих кімнатах – нагорі, в ман-
сарді, на таких собі розкладачках, серед сякої-такої обстановки 
дитинства, яка чимось нагадувала майже голі стіни палати для 
буйних божевільних і тривожила сни ганебним блиском церати 
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на столах та лінолеуму на підлозі, серед пустелі якої коробка з 
кубиками колись утілювала в життя свої невідчепні архітектур-
ні ідеї. з огляду на ці спогади, такі самі безкінечні й безглузді, 
як саме життя, що до нього вони мали підготувати брата й се-
стру, їм було приємно, що їхні спальні, відділені одна від одної 
комірчиною зі старим одягом та всіляким мотлохом, бодай міс-
тилися поряд; а що ванна була поверхом нижче, то їм доводи-
лося бачитись і спілкуватись уже від самого ранку, зустрічаю-
чись у порожнечі сходів і будинку, доводилося рахуватись одне 
з одним і разом шукати відповіді на всі запитання, які ставило 
перед ними чуже господарство, опинившись раптом під їхньою 
опікою. відчували вони, звичайно, й комізм, якого не було по-
збавлене таке непередбачене й таке близьке сусідство, – ко-
мізм, споріднений із фантастичним комізмом кораблетрощі, що 
закинула обох на безлюдний острів їхнього дитинства, і все це 
привело до того, що вже після перших днів, перебіг яких від 
них не залежав, вони почали прагнути самостійности, хоч кож-
не з них прагло її не так задля себе, як задля другого. 

тому Ульріх підвівся ще доти, як аґата влаштувала собі пів-
острів у салоні, й тихенько прослизнув до кабінету, де й за-
сів за своє перерване математичне дослідження – щоправда, 
радше аби згаяти час, аніж із наміром домогтися успіху. та, 
на неабиякий свій подив, за кілька вранішніх годин він завер-
шив (за винятком незначних дрібниць) усе, до чого не торкав-
ся місяцями. так неочікувано розв’язати задачу йому допомо-
гла одна з тих ідей, сказати про які, що вони осявають лише 
тоді, коли їх не ждеш, можна з меншим правом, ніж порівняти 
їх з коханою, котра давно вже ходила серед решти твоїх прия-
тельок, перше ніж ти вражено перестаєш розуміти, як можна 
було порівнювати її з рештою. такі несподівані ідеї спадають 
на думку не тільки за участі розуму – їхньою передумовою за-
вжди виступає пристрасть, і на душі в Ульріха було так, неначе 
цієї миті він на чомусь поставив крапку й нарешті звільнився, 
а позаяк ні мети, ні причини для цього не бачив, то йому на-
віть здалося, що крапку він поставив завчасу, й невикористана 
енерґія перекинулася на мрії. він побачив можливість засто-
сувати ідею, яка допомогла йому розв’язати задачу, до багато 
глибших проблем, жартома накидав перший начерк такої тео-
рії й у ці хвилини щасливої розрядки відчув навіть спокусу по-
слухатися професора Швунґа, все ж таки повернутися до сво-
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єї професії й спробувати знайти шлях до власного утверджен-
ня і впливу. та коли він, кілька хвилин отак пораювавши розу-
мом, тверезо уявив собі, до яких наслідків може це призвести, 
коли він поступиться своєму шанолюбству й тепер навздогін 
зверне на академічний шлях, то вперше відчув себе застарим 
за що-небудь братися, а оце напівбезособове поняття «роки» 
він ще від самого дитинства ніколи не сприймав як щось таке, 
що має самостійний зміст, так само, як досі йому завжди була 
чужа думка: «тобі це вже не до снаги!» 

Розповідаючи про це потім, уже надвечір, сестрі, Ульріх ви-
падково вжив слово «доля», і воно її зацікавило. вона спитала, 
що таке «доля».

– Щось середнє між «мій зубний біль» і «доньки короля 
Ліра»! – відповів Ульріх. – Я не з тих, хто любить це слово. 

– але молодь не уявляє собі без нього самої пісні життя; 
вона хоче мати долю й не знає, що це таке.

Ульріх їй заперечив:
– згодом, коли настануть часи глибших знань, слово «доля» 

набуде, мабуть, статистичного змісту. 
аґата мала двадцять сім років. досить молода, щоб зберегти 

ще декотрі незаповнені форми сприйняття, які людина утво-
рює собі насамперед; досить доросла, щоб уже здогадуватися 
про ще один зміст, яким наповнює їх реальність. 

вона відповіла:
– старіння – це вже само собою, либонь, доля! – І лиши-

лася дуже невдоволена цією відповіддю, бо свою юну журбу 
висловила в ній, як самій здалося, надто невиразно. 

але брат не звернув на це уваги й навів приклад.
– Коли я став математиком, – сказав він, – то мріяв домог-

тися успіхів у своїй науці й докладав задля них усіх зусиль, хоч 
і вважав це лише першим кроком на шляху до чогось іншого. І 
справді, в перших моїх працях – не дуже досконалих, звісно, 
як воно завжди буває на початку, – траплялися ідеї, які на той 
час були нові й або лишилися непоміченими, або навіть наштов-
хнулися на опір, хоча в усьому іншому мене сприймали непога-
но. отож можна, мабуть, назвати долею те, що невдовзі я втра-
тив терпець і відмовився вгачувати в цей клин усю свою силу. 

– Клин? – перебила його аґата, так наче саме звучан-
ня цього мужнього технічного терміна не могло не викликати 
прикрого враження. – Чому ти називаєш це клином? 
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– тому що тільки це я спочатку й хотів зробити: клином 
увігнатися в математику, але потім, бач, утратив терпець. І те-
пер, коли я завершую свою останню, можливо, працю, до якої 
приступив ще за тих часів, мені стало зрозуміло, що я, очевид-
но, не зовсім без підстав міг би вважати себе провідником пев-
ної течії в науці, якби тоді мені трохи більше пощастило або 
якби я виявив більше наполегливости. 

– але ж ти міг би ще все надолужити! – сказала аґата. – 
Чоловік-бо робиться застарим для якої-небудь справи не так 
швидко, як жінка.

– ні, – відповів Ульріх, – надолужувати я не хочу! Це 
дивно звучить, але так воно є: від цього – ні в розвитку са-
мої науки, ні взагалі в усіх процесах – суттєво геть нічого 
не змінилося б. Можливо, я років на десять випередив свій 
час; але інші люди іншими шляхами і не так швидко й без 
мене прийшли до того, до чого я привів би їх хіба що трохи 
раніше, а ось чи досить було б такої переміни в моєму жит-
ті, щоб завдяки цій перевазі випередити власну мету, – ще 
хтозна. ось тобі шматочок того, що називають особистою 
долею, хоча зводиться вона до чогось навдивовижу знеосо-
бленого.

– а загалом, – провадив він, – з роками зі мною дедалі 
частіше трапляється, коли щось таке, чого я терпіти не міг, іде 
хоча й пізніше і кружними шляхами, але все ж у той самий бік, 
що й мій власний шлях, і раптом настає момент, коли я вже не 
можу відмовити тому «щось» у праві на існування. або, буває, 
ґанджі виявляються в ідеях чи процесах, які я колись обстою-
вав. виходить, отже, що, за високим рахунком, цілком байду-
же, чи ти хвилювався й у якому сенсі ти хвилювався. Потім усе 
зводиться до тієї самої мети, й усе слугує розвитку, який не-
збагненний і непохибний. 

– Колись це приписували незвіданій волі божій, – відка-
зала аґата, наморщивши чоло; вона розмовляла тоном люди-
ни, яка каже про те, чого зазнала сама, й каже не надто ша-
нобливо. 

Ульріх пригадав, що сестру виховували в монастирі. вона 
лежала на канапі у своїх довгих, зашнурованих на щиколотках 
штанях, а він сидів у неї в ногах; торшер освітлював обох, ки-
даючи на підлогу лапастий листок світла, й вони пливли в су-
тінках на цьому листку.
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– тепер доля справляє скоріше враження руху якоїсь маси, 
керованого згори, – промовив Ульріх. – ти перебуваєш усе-
редині цієї маси, і вона несе тебе з собою.

Колись, пригадав він, йому вже спадало на думку, що будь-
яка правда тепер приходить на світ розділеною на дві свої по-
ловини, й усе ж таки загальний результат такого ненадійно-
го і слизького способу вагоміший, ніж коли б кожне намагало-
ся з усією відповідальністю й поодинці повністю виконати свій 
обов’язок. Цю думку, яка черв’ячком сумніву точила його шано-
любство й усе ж таки не відкидала можливости величі, він уже 
навіть висловив був із висновком, хоч і сам серйозно в нього не 
вірив, що, отже, робити можна що завгодно! бо насправді такий 
висновок був йому геть чужий, і саме тепер, коли доля, схоже, 
відвернулася від нього, не лишивши йому нічого, до чого він міг 
би докласти рук, у цей небезпечний для його шанолюбства мо-
мент, коли внаслідок якогось дивного імпульсу він завершив і 
те останнє, що пов’язувало його з колишніми часами, цю запіз-
нілу працю, – саме в цей момент, отже, коли він особисто зо-
стався ні з чим, він, замість дати самому собі спокій, відчув ту 
нову напруженість, яка виникла після його від’їзду. назви вона 
не мала; наразі можна було з цілковитою підставою сказати, що 
молода, рідна йому людина очікувала від нього поради, як із та-
кою самою підставою можна було сказати й що-небудь інше. 
але він разюче виразно бачив осяйну рогожку ясного золота на 
чорно-зеленому тлі кімнати, а на рогожці – шаховий малюнок 
блазенського вбрання аґати, й себе самого, й надзвичайно чіт-
ко окреслена, вихоплена з темряви їхня випадкова тут зустріч. 

– Що ти сказав? – перепитала аґата.
– те, що тепер ще називають особистою долею, витісняють 

колективні процеси, які зрештою підпадають під статистичний 
облік, – повторив Ульріх. 

аґата замислилась, потім, не стримавшись, засміялася й 
промовила:

– Я в цьому, звісно, не розуміюся, але хіба не чудово було 
б, якби нас розчинила в собі статистика? адже коханню зро-
бити це вже давно не щастить! 

Ці слова раптом спонукали Ульріха розповісти сестрі про 
те, що було з ним, коли він, завершивши працю й не маючи 
до чого докласти рук, вийшов з дому до центру міста, щоб чи-
мось заповнити свою неприкаяність. він не мав наміру роз-
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мовляти на цю тему, бо вона здавалася йому надто особистою. 
завжди, коли поїздки приводили його до міст, що з ними його 
не пов’язували жодні справи, він дуже любив своєрідне відчут-
тя самотности, яке там зринало і яке рідко бувало таке глибо-
ке, як цього разу. він бачив барви трамваїв, екіпажів, вітрин, 
воріт, форми церковних веж, обличчя й фасади, і хоч усі вони 
були по-загальноєвропейському подібні, погляд, однак, пролі-
тав повз них, ніби якась комаха, що заблукала над полем з 
манливими, але чужими барвами й не може сісти, хоч і рада 
була б. таке блукання знічев’я, без чітко визначеної мети у 
жваво заклопотаному самим собою місті, це надзвичайно на-
пружене сприйняття в надзвичайно чужій обстановці, чужість 
якої ще дужче поглиблює переконання, що вагу має не хтось 
один, а лише сукупність цих облич, ці відокремлені від тіл, зі-
брані в полчища рук, ніг і зубів рухи, яким належить майбут-
нє, – це напружене сприйняття здатне викликати відчуття, що 
коли ти ще не втратив цілісности й блукаєш сам собою, то ти 
вже просто-таки асоціальний елемент і злочинець; та коли зда-
ватися на волю цього відчуття й далі, то несподівано може на-
віть виникнути така безглузда фізична приємність і безвідпові-
дальність, неначе тіло належить уже не світові, де чуттєве «я» 
замкнене в невеличких нервових стовбурах і судинах, а світо-
ві, сповненому сонної насолоди. такими словами Ульріх описав 
сестрі те, що породив, можливо, стан, в якому не маєш ні мети, 
ні шанолюбства, чи що було наслідком послабленого відчуття 
власної особистости, а може, навіть не чим іншим, як «первіс-
ним міфом богів», тим «подвійним образом природи», тим «ви-
дінням», яке «дає» і «бере» і за яким він просто-таки полював. 
І тепер він з цікавістю очікував, чи викаже аґата чим-небудь 
свою згоду, чи дасть зрозуміти, що те саме вже траплялося і з 
нею, і коли нічого такого не дочекався, пояснив ще раз:

– Це – наче легенька форма шизофренії. відчуваєш, як 
тебе обіймає, охоплює і наскрізь проймає безвольно-приємна 
несамостійність; але, з другого боку, не втрачаєш бадьорости, 
лишаєшся здатним на вибагливий смак і навіть ладен спереча-
тися з цими речами й людьми, сповненими зашкарублої пиха-
тости. скидається на те, що в нас є немовби два досить само-
стійні пласти життя, які зазвичай перебувають у глибокій рів-
новазі. та позаяк ми ведемо мову все ж таки про долю, то є в 
нас нібито й дві долі: одна активно-незначуща, яка вершить-
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ся, а друга – пасивно-значуща, пізнати яку нам так ніколи й 
не випадає. 

зненацька аґата, яка довго слухала й не ворушилася, про-
мовила: 

– Це – те саме, що цілувати Гаґауера! – вона сперлася на 
лікті й засміялась; ноги її на отоманці були все ще випростані 
на всю довжину. Потім вона додала: – звичайно, це не було 
так чудово, як ти описуєш! 

Ульріх і собі засміявся. було не зовсім зрозуміло, чому вони 
сміються. Якось найшов на обох цей сміх – чи то його навія-
ло повітря, чи будинок, чи сліди подиву й ніяковости, що їх ли-
шили в них врочисті події останніх днів, які марно нагадують 
про потойбічне життя, чи незвичайна втіха від цієї розмови; 
адже будь-який до дрібниць відшліфований обряд уже несе в 
собі зародок перемін, і будь-яке хвилювання, що сягає за межі 
звичайного, невдовзі вкриває поволока журби, безглуздости й 
переситу. 

отак і таким кружним шляхом вони підійшли зрештою, 
ніби щоб перепочити, до певною мірою безневиннішої розмо-
ви про «я», «ми» та «сім’ю», а також до трохи кумедного, а тро-
хи дивного відкриття, що вони вдвох становлять сім’ю. І тоді як 
Ульріх веде мову про потяг до спільноти (знову ж таки із запа-
лом людини, котра завдає собі болю, спрямованого проти влас-
ної природи, тільки ця людина не знає, проти якої саме її при-
роди цей біль спрямований – проти справжньої чи проти ви-
гаданої), аґата прислухається, як його слова долинають до неї й 
віддаляються, а він усвідомлює, як довго в ній, що оце так без-
захисно лежить перед ним при яскравому світлі у своєму хи-
мерному вбранні, шукав чогось такого, що його відштовхнуло 
б, і ці пошуки вже ввійшли, на жаль, у його звичку, але так ні-
чого й не знайшов, і він дякує за це з простою і чистою прияз-
ню, якої досі ніколи не відчував. І від їхньої розмови він у за-
хваті. та коли вона завершується, аґата простодушно питає:

– а ти, власне, за те, щó сам називаєш сім’єю, чи проти 
цього?

Ульріх відповідає, що річ зовсім не в цьому, адже говорив 
він, по суті, про вагання світу, а не про свою особисту нері-
шучість. 

аґата замислюється над його словами.
та врешті вона несподівано каже:
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– ні, я не можу про це судити! одначе мені б хотілося бути 
цілком у мирі та злагоді з собою і… ну, якось так жити! а хіба 
тобі не хочеться спробувати також? 

9.
Аґата, коли вона не може розмовляти з Ульріхом

тієї хвилини, коли аґата сіла в потяг і вирушила в неочіку-
вану подорож до батька, сталося щось дуже подібне до рапто-
вого розриву, й обидві половинки, на які розпадається хвилина 
від’їзду, розлетілися так далеко одна від одної, мовби ніколи й 
не були вкупі. аґату проводжав її чоловік; він скинув свого цуп-
кого круглого чорного капелюха, який, коли потяг рушив, про-
сто на очах ставав дедалі меншим і меншим, і тримав він його 
так, як і належить тримати, коли прощаються, – трохи навко-
си піднявши над головою, й аґаті здавалося, ніби критий перон 
котиться назад з такою самою швидкістю, з якою потяг – упе-
ред. Цієї хвилини аґата, хоча щойно ще мала намір пробути у 
від’їзді не довше, ніж того вимагатимуть обставини, вирішила 
сюди вже не повертатись, і її свідомість спов нилася тривогою, 
як сповнюється, бува, тривогою серце, коли бачить, що раптом 
уникло небезпеки, про яку доти навіть не здогадувалося. 

Коли аґата розмірковувала про це згодом, цілковитого задо-
волення від свого рішення вона не відчувала, аж ніяк. У своє-
му вчинку вона засуджувала те, що своєю формою він нагаду-
вав якусь дивну недугу, такою вона захворіла була в дитинстві, 
невдовзі після того, як пішла до школи. Понад рік вона страж-
дала тоді від температури, що, хоч була й не дуже висока, од-
нак і не підскакувала, й не спадала, а схудла аґата так, що ста-
ла, мов билинка, і це викликало тривогу в лікарів, які не знахо-
дили цьому жодного пояснення. те захворювання так і не роз-
пізнали й згодом. аґата з неабияким задоволенням спостеріга-
ла тоді, як великі університетські лікарі, що, сповнені гідности, 
з мудрим виглядом уперше переступали поріг її кімнати, з тиж-
ня на тиждень потрохи втрачали свою впевненість; і хоч вона 
слухняно приймала всі прописані їй ліки й навіть справді рада 
була б видужати, бо цього від неї всі очікували, її все ж таки ті-
шило те, що своїми приписами й призначеннями лікарі не год-
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ні нічого домогтися, й почувалася в якомусь неземному чи при-
наймні незвичайному стані, тоді як від неї самої лишалося чим-
далі менше й менше. вона пишалася тим, що, поки хворіла, по-
рядки дорослого світу не мали над нею влади, й не розуміла, як 
цього домагається її маленьке тіло. та зрештою воно видужало 
саме і, здавалося, таким самим незвичайним чином. 

тепер вона майже про все те забула, крім того, що згодом 
їй розповіли слуги; вони запевняли, буцімто тоді їй зробила 
причину якась старчиха – вона часто приходила до них додо-
му, і одного разу її грубо прогнали з порога; і аґата так ніко-
ли й не довідалася, скільки в цій історії правди, бо вдома хоч і 
щедрі були на натяки, однак не казали нічого конкретного, не 
приховуючи страху перед якоюсь суворою забороною, накла-
деною, очевидно, аґатиним батьком. У самої в неї від тієї пори 
у пам’яті збереглася лиш одна-однісінька – щоправда, досить 
яскрава – картина: батько в запальному гніві накинувся на 
якусь підозрілу з вигляду жінку й надавав їй ляпасів; тільки 
один той раз у житті бачила аґата цього невеличкого, розваж-
ливого й зазвичай нестерпно справедливого чоловіка таким не-
схожим на себе й безтямним; але було це, якщо вона не поми-
лялася, не до, а вже під час її хвороби, бо вона, пригадувалося 
їй, лежала тоді в ліжку, а ліжко те стояло не в дитячій кімнаті, 
а поверхом нижче, «в дорослих», в одній із віталень, куди при-
слуга пустити старчиху не зважилася б, хоч у господарських 
кімнатах і на сходах та бувала як своя. авжеж, аґаті навіть зда-
валося, що це сталося радше вже наприкінці її хвороби й що за 
кілька днів вона раптом видужала, й підняла її з постелі якась 
дивна нетерплячка, якою та хвороба скінчилася так само не-
сподівано, як і почалася.

вона, щоправда, не знала, щó послужило основою всіх цих 
спогадів – справжні факти чи вимисел гарячки. «У всьому 
цьому вражає, мабуть, лише те, – похмуро міркувала вона, – 
що картини ті збереглися в мені як щось середнє між правдою 
й вигадкою і що я не бачила в цьому нічого незвичайного!..»

таксі на погано забрукованих вулицях трясло, й розмовляти 
було важко. Ульріх запропонував скористатися сухою зимовою 
дниною і прогулятися, він навіть придумав мету цієї прогулян-
ки – власне, й не мету, а просто намір оживити в пам’яті на-
півзабуті краєвиди. І ось вони сиділи в машині, що везла їх на 
околицю міста. «Певна річ, лише це і вражає!» – ще раз про-
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казала подумки аґата, повертаючись до попередніх спогадів. 
адже приблизно так само вона вчилася й у школі, тож ніколи 
й не знала, яка вона – дурна чи розумна, слухняна чи неслух-
няна; відповіді, яких від неї вимагали, легко вкарбовувалися в її 
пам’ять, але сенс тієї науки й тих запитань їй так і не відкривав-
ся – її захищала від нього, відчувала вона, глибока внутрішня 
байдужість. Після тієї хвороби вона ходила до школи так само 
залюбки, як доти, а позаяк одному з лікарів спало на думку, що 
не завадило б позбавити аґату самотности в батьківському домі 
і звести з перевесницями, то її відіслали до монастирського на-
вчального закладу. Її й там знали як веселу й слухняну дівчин-
ку, а згодом вона пішла вчитися до гімназії. Коли їй казали, що 
те й те потрібне чи правильне, то вона з цією думкою рахувала-
ся й охоче погоджувалася з усім, чого від неї вимагали, бо так, 
здавалося їй, було менше мороки; безглуздо було б, на її думку, 
повставати проти усталених правил і звичаїв, які її жодним чи-
ном не стосувалися й вочевидь були частиною світу, створено-
го волею батьків і вчителів. але аґата не вірила жодному сло-
ву з того, що завчала, а оскільки, попри свою вдавану слухня-
ність, зразковою ученицею аж ніяк не була й, коли її бажання 
суперечили її переконанням, спокійно робила те, щó хотіла, то 
в однокласниць вона викликала повагу, ба навіть таку симпа-
тію й захват, які в школі викликає лише той, хто вміє пристосо-
вуватись до обставин. Можливо навіть, що саме так аґата вла-
штувала була вже й свою дивну дитячу недугу, адже вона ніко-
ли, крім того одного-єдиного виняткового випадку, власне, не 
хворіла й майже ніколи не нервувала. «отже, просто така вда-
ча – ледача й нікчемна!» – невпевнено констатувала аґата. 
вона пригадала, наскільки завзятіше, ніж вона, часто бунтува-
ли проти жорстокої інтернатської дисципліни навіть її подруги 
і якими моральними засадами обурено обставляли вони свої по-
рушення порядку; та, наскільки їй пощастило простежити, саме 
ті, хто аж надто гаряче протестував проти чогось окремого, зго-
дом найкраще знайшли спільну мову з життям загалом, і з цих 
дівчат повиходили найкраще влаштовані дружини й матері, й 
вони виховували своїх дітей майже так само, як колись вихова-
ли їх самих. тим-то аґата, хай там як невдоволена собою, й не 
була певна, що краще мати вдачу діяльну й лагідну. 

аґата ненавиділа жіночу емансипованість не менше, ніж 
зневажала жіночу потребу в приплоді, яка змушує чоловіка 
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вити для неї гніздечко. вона любила пригадувати ту пору, коли 
вперше відчула, як перса напинають її сукню, й коли проно-
сила свої гарячі вуста крізь прохолоду вулиць. однак ота заго-
стрена жіноча еротична заклопотаність, що вибирається з ко-
кона дівоцтва, як округле колінце з-під рожевого тюлю, все 
життя викликала в неї відразу. Коли аґата питала себе, в чому 
вона, власне, впевнена, то якесь відчуття відповідало їй, що її 
обрано зазнати чогось своєрідного, чогось зовсім незвичайно-
го, – вже тоді, коли про світ вона, по суті, ще нічого не зна-
ла й не вірила тій дещиці, якої її навчали. І завжди їй ввижався 
якийсь таємничий поворот подій, суголосний тому враженню: 
нібито колись вона, якщо вже так має статися, піде на все, не 
надаючи цьому відразу надто великого значення. 

аґата поглянула збоку на Ульріха, який, застигнувши із су-
ворим виглядом, похитувався в машині; вона пригадала, як 
важко було йому першого вечора збагнути, чому сестра не вте-
кла від свого чоловіка вже першої шлюбної ночі, хоч його й не 
кохала. вона відчувала надзвичайну повагу до свого великого 
брата, поки очікувала на його приїзд, але тепер усміхалася, по-
тай згадуючи про те враження, яке в перші місяці справляли 
на неї товсті губи Гаґауера, коли вони закохано округлювали-
ся під щетинистими вусами; тоді все його обличчя стягувало-
ся товстошкірими складками до кутиків рота, й вона відчува-
ла щось подібне до пересичення: «ох, який же потворний цей 
чоловік!» навіть його ненав’язливу вчительську метушливість і 
наставницьку доброту вона терпіла як суто фізичну нудоту, що 
виявляється більше зовні, ніж усередині. Коли перші приго-
ломшливі враження вляглися, вона то з тим, то з тим ошукува-
ла його, міркуючи: «Якщо так можна назвати те, що недосвід-
ченому створінню, чуттєвість якого мовчить, зусилля чужого 
чоловіка першої миті видаються громовими ударами в двері!» 
бо хист до подружньої зради в неї виявився невеликий: кохан-
ці, щойно вона пізнавала їх ближче, здавалися їй не більше не-
доступними, ніж власні чоловіки, й невдовзі їй уже уявлялося, 
що серйозно сприйняти танцювальні личини якого-небудь не-
гритянського племені їй було б не важче, ніж любовні гримаси 
європейського чоловіка. Річ не в тому, що через це вона ніко-
ли не втрачала розуму, та щойно це починало повторюватись, 
у душі в неї все гасло! здійснений світ фантазій і театральність 
кохання її не п’янили. Усі ці розроблені переважно чоловіками 
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режисерські приписи для душі, які зводяться до того, що жит-
тя суворе й у ньому треба час від часу влаштовувати невелич-
кі продухвини – з яким-небудь різновидом слабкости (погру-
заєш у розпусті, залягаєш на дні, тебе беруть, ти віддаєшся, не 
в змозі опиратися, втрачаєш глузд і таке інше), – здавалися їй 
балаганним переграванням, бо не було такої години, щоб вона 
не почувалася слабкою у світі, так досконало влаштованому чо-
ловічою силою. 

Філософія, яку в такий спосіб опанувала аґата, була просто 
філософією людини жіночого роду, яка не дасть напустити собі 
туману й мимоволі спостерігає, як людина чоловічого роду на-
магається напустити їй туману. та це взагалі була й не філосо-
фія, а лише вперто приховуване розчарування, все ще змішане 
зі стримуваною готовністю до якого-небудь невідомого розчи-
нення, яка, можливо, поглиблювалася тією мірою, якою згасав 
зовнішній протест. аґата була жінка начитана, але від приро-
ди розводити теорії несхильна, і нерідко мала нагоду порівню-
вати власний досвід з ідеалами книжок і театру й дивуватися, 
що ні її спокусники не ловили її, мов ото пастка – дичину, як 
це відповідало б донжуанівському автопортрету, до манер яко-
го зазвичай вдавався тоді чоловік, ступаючи на слизьку стежку 
з жінкою, ані її спільне життя з власним чоловіком не оберта-
лося, як у стрінберґа, на боротьбу статей, де жінка-бранка, що 
теж було модно, хитрощами й слабкістю на смерть замучувала 
свого владно-безпорадного велителя. Її ставлення до Гаґауера, 
на відміну від її глибших почуттів до нього, завжди було цілком 
непогане. тож першого вечора Ульріх зовсім недоречно вда-
вався щодо цього до таких різких слів, як страх, шок і насиль-
ство. Коли аґата згадувала про це, вона ще й тепер уперто (хоч 
і всупереч власній волі) шкодувала, що її не можна було назва-
ти янголом; у їхньому шлюбі все складалося радше вельми при-
родно. Її батько підтримав сватання Гаґауера розважливми до-
казами, вона сама поклала вийти заміж удруге. Гаразд, хай так 
і буде, треба перетерпіти все, що з цим пов’язано; це не надто 
чудово, але й не так уже неприємно! Їй ще й тепер було шкода, 
що вона, коли хотіла неодмінно образити Гаґауера, йшла на це 
свідомо! Кохання аґата собі не бажала, ні; якось воно та буде, 
гадала вона, адже людина він добра.

а втім, скоріше він був, мабуть, один із тих, котрі завжди 
добре лише вчиняють; у самих таких людей доброти нема, мір-
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кувала аґата. скидається на те, що доброта покидає людину 
тією мірою, якою вона, доброта, обертається на добру волю чи 
на добрі справи! Як там висловився Ульріх? Потік, який надає 
руху фабрикам, втрачає свій натиск і силу. він казав, казав і 
про це, але пригадати вона намагалась не це. нарешті пригада-
ла: «скидається на те, що, по суті, лише люди, котрі роблять не 
багато добра, здатні зберегти всю свою доброту». але тієї миті, 
коли аґата пригадала цю фразу, яка так переконливо пролу-
нала тоді з Ульріхових вуст, вона видалася їй геть безглуздою. 
Її не можна було вихоплювати з уже забутого контексту їх-
ньої розмови. аґата спробувала переставити слова й заміни-
ти їх подібними; але тепер виявилося, однак, що перша фраза 
була слушна, бо решта фраз були порожнім звуком, і від них 
зовсім нічого не лишилося. отже, Ульріх висловився так, але: 
«Як же можна назвати добрими людей, котрі поводяться пога-
но? – подумала вона. – Це ж бо справді безглуздя!» І збаг-
нула: тієї хвилини, коли він висловлював це твердження, воно, 
хоч і втратило вже сенс, було прекрасне! «Прекрасне» – на-
віть не те слово; коли вона почула ту фразу, від щастя їй лед-
ве не стало млосно! такі фрази пояснювали все її життя. така 
фраза, наприклад, пролунала під час останньої їхньої великої 
розмови, після похорону, коли професор Гаґауер уже поїхав; і 
раптом аґата усвідомила, як необачливо вона завжди чинила, 
зокрема й тоді, коли просто подумала, що з Гаґауером «якось 
воно та налагодиться», адже «людина він добра»! такі заува-
ження, які на мить переповнювали її щастям чи горем, Ульріх 
робив часто, хоча «зберегти» ці миті й не щастило. «Коли, – 
запитувала себе аґата, – він сказав, наприклад, що за певних 
обставин міг би полюбити злодія, але повік не полюбив би лю-
дину, котра бути чесною просто звикла?» тепер аґата не могла 
цього пригадати, але найцікавіше було те, що дуже скоро вона 
збагнула: твердження це висловив зовсім не він, а вона сама. 
та й узагалі, багато чого з того, що казав він, спадало на дум-
ку вже і їй самій, тільки це не виливалося в слова, бо таких не-
двозначних тверджень вона, полишена сама на себе, як це було 
доти, ніколи не зробила б! 

досі аґата вельми спокійно почувалася в автомобілі, що під-
стрибував і смикався на вибоїстих вулицях передмістя, трима-
ючи обох пасажирів у тенетах механічної тряски й не даючи їм 
розмовляти, і згадувала в думках ім’я свого чоловіка теж дуже 
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спокійно,– аби лиш прив’язати їх до певного часу й певних 
обставин; але тепер її, без будь-якого видимого приводу, пома-
лу почав проймати безмежний страх: адже Гаґауер неначе був 
тут, поруч із нею! об’єктивність, з якою вона досі про нього 
думала, де й ділась, і гіркота стисла їй горло. 

Професор Гаґауер приїхав уранці того дня, коли ховали 
батька; як сповнений любови зять, він одразу, хоч і спізнив-
ся, побажав побачити тестя, вирушив до покійницької, затри-
мав закриття домовини й був, виявляючи такт, щирість і суво-
ру стриманість, дуже схвильований. Після похорону аґата, по-
славшись на втому, поїхала додому, й Ульріхові довелося по-
обідати з її чоловіком у місті. Потім брат розповідав їй, що 
тривале спілкування з Гаґауером доводило його до шаленства, 
як надто тісний комірець, і вже через це він зробив усе, щоб 
спровадити зятя якомога скоріше. Гаґауер мав намір побува-
ти на якомусь педагогічному конґресі в столиці й присвятити 
там один день візитам до міністерства та огляду міста, а доти 
він, як уважний чоловік своєї дружини, збирався провести два 
дні з нею й подбати про її частку спадщини; але Ульріх, попе-
редньо домовившись із сестрою, вигадав історію, через яку Га-
ґауера не можна було поселити в них удома, й повідомив, що 
вони замовили йому номер у найкращому міському готелі. Га-
ґауер, як і слід було сподіватись, завагався; адже готель, чого 
доброго, ще виявиться незручним, дорогим, а платити за ньо-
го доведеться, задля звичаю, самому; а з другого боку, візитам 
до міністерства й огляду столиці можна присвятити, либонь, і 
два дні, а якщо виїхати вечірнім потягом, то можна заощади-
ти й на ночівлі. отож Гаґауер, облудно заявивши, нібито йому 
дуже шкода, але він, мовляв, не може скористатися Ульріхо-
вою люб’язністю, зрештою оголосив про своє вже майже оста-
точне рішення поїхати того ж таки вечора. Лишалося, отже, 
залагодити тільки справи, пов’язані зі спадщиною, і тепер аґа-
та всміхнулася знов, бо Ульріх на її бажання сказав Гаґауеро-
ві, що заповіт можна буде розпечатати аж за кілька днів. але 
тут, додав Ульріх, зостається, зрештою, аґата, щоб захищати 
його, Гаґауерові, права, і йому надішлють, мовляв, передбачене 
законом для таких випадків повідомлення, а щодо меблів, усі-
ляких небіжчикових подарунків на згадку й такого іншого, то 
Ульріх не має, мовляв, жодних претензій, від яких він, чоловік 
неодружений, не відмовився б на користь сестри, якщо вона 
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того побажає. насамкінець Ульріх ще поцікавився в Гаґауера, 
чи той не заперечуватиме, якщо вони надумають продати буди-
нок, адже жити в ньому ніхто з них, мовляв, не збирається, – 
поцікавився, звичайно, про всяк випадок, бо заповіту, мовляв, 
ніхто ще не бачив, і Гаґауер відповів – звичайно, про всяк ви-
падок, – що наразі жодних заперечень не має, але на той ви-
падок, якщо справа до цього таки дійде, він мусить, звісно, ще 
застерегти за собою право на остаточне рішення. Усе це при-
думала аґата, і брат сказав зятеві так, як вона й запропонува-
ла, ні про що не замислюючись, бажаючи тільки того позбути-
ся. та раптом аґата знову відчула себе глибоко нещасною, бо, 
коли вони все це вже так щасливо залагодили, Гаґауер у супро-
воді Ульріха прийшов до неї попрощатися. аґата повелася з чо-
ловіком украй нелюб’язно й заявила, що сказати, коли вона по-
вернеться, просто неможливо. знаючи Гаґауера, вона відразу 
завважила, що він не був готовий до такої відповіді й образив-
ся, що через його рішення поїхати відразу на нього дивляться 
тепер, як на людину байдужу; несподівано він розізлився, при-
гадавши, як принизливо запропонували йому поселитися в го-
телі і як прохолодно його тут прийняли, але, звикнувши робити 
все заздалегідь продумано, нічого не відповів; усі свої докори 
він вирішив виказати дружині згодом, а поки що взяв капелю-
ха й поцілував її, як і належить, у вуста. І цей поцілунок, свід-
ком якого став Ульріх, тепер, здавалося, вбивав аґату. «Як мо-
гло так статися, – вражено питала вона себе, – що я так довго 
терпіла цього чоловіка? та, зрештою, хіба я не сприймала по-
кірливо все своє життя?!» вона гаряче дорікнула собі: «Якби я 
бодай чого-небудь була варта, то до цього ніколи не дійшло б!»

аґата відвела очі від Ульріха, якого доти розглядала, й по-
дивилась у вікно. низенькі будинки передмістя, змерзлі вули-
ці, затушкані перехожі… Усі ці картини, що пропливали мимо, 
викликали враження огидної пустки, докірливого нагадуван-
ня про ту життєву пустку, куди вона потрапила через свою не-
розважливість і байдужість. тепер вона сиділа вже не випро-
стано, а трохи з’їхавши вниз на пропахлому старістю сидін-
ні таксі, щоб зручніше було дивитись у вікно, й уже не міня-
ла цієї не вельми вишуканої пози, в якій вибоїни на дорозі різ-
кими поштовхами віддавалися в неї під грудьми. Це тіло, коли 
його отак трясло і стріпувало, мов ганчірку, викликало в неї 
якесь тривожне відчуття, бо, крім цього тіла, вона більш нічо-
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го не мала. Іноді, коли вона ще дівчинкою, живучи в пансіоні, 
прокидалась у вранішніх напівсутінках, їй здавалося, що вона 
пливе у власному тілі, немовби залігши на дно човна, назустріч 
майбутньому. тепер вона була майже вдвічі старша, ніж тоді. 
І в машині було так само напівтемно, як тоді. але й досі вона 
не мала уявлення ні про нинішнє своє життя, ні про майбут-
нє. Чоловіки були доповненням і вдосконаленням її тіла, але 
не духовним його змістом; вона брала їх, як вони брали її. тіло 
її казало їй, що вже за кілька років воно почне втрачати свою 
красу – втрачати, отже, почуття, які народжувалися безпосе-
редньо з його самовпевнености і лише невелику частину яких 
можна було передати словами чи думками. тоді все мине, хоч 
нічого так і не було. Їй пригадалось, як Ульріх казав щось таке 
про марність свого захоплення спортом, і аґата, не відверта-
ючи свого обличчя од вікна, вирішила розпитати брата про це 
докладніше. 

10.
Відвідини шведського земляного укріплення 
тривають далі. 
Мораль іще одного кроку

біля останніх низеньких і вже зовсім сільських хат край 
міста Ульріх з аґатою вийшли з машини й рушили широким, 
подовбаним вибоїнами путівцем, який полого здіймався вгору 
і замерзлі колії якого під їхніми ногами розсипалися на порох. 
невдовзі на їхнє взуття вже ліг шар похмурої сіризни від цьо-
го візницького й селянського паркету, яка різко контрастува-
ла з їхнім елеґантним міським одягом, і хоч було й не холод-
но, згори в обличчя віяв дуже колючий вітер, від якого в них 
уже починали горіти щоки, а губи шерхли так, що важко було 
говорити. 

спогад про Гаґауера спонукав аґату пояснити братові свій 
вчинок. вона не мала сумніву, що Ульріхові незрозумілий цей 
невдалий шлюб з усіх поглядів, навіть якщо взяти його найпро-
стіший бік, соціальний; та хоч усередині в неї слова вже були 
готові, подолати опір гірського схилу, холоду й потоку повітря 
в обличчя вона не важилася. Ульріх простував попереду широ-
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кою колією, яка слугувала їм стежкою; аґата дивилася на його 
широкі, худорляві плечі й зволікала. вона завжди уявляла його 
різким, непоступливим і трохи авантурним – мабуть, через до-
кори, що їх чула на його адресу від батька, а часом і від Гаґау-
ера, – і їй було соромно перед цим уже зовсім чужим і дале-
ким сім’ї братом за власну поступливість у житті. «він слуш-
но робив, що не дбав про мене!» – подумала вона й знову від-
чула збентеження, усвідомивши, що надто часто терпіла негід-
не становище. але насправді в ній і досі жила ота бурхлива, 
суперечлива пристрасть, що спонукала її у дверях кімнати, де 
лежало батькове тіло, продекламувати оті несамовиті рядки з 
вір ша. важко дихаючи, вона наздогнала Ульріха, й раптом по-
вітря розітнули запитання, які на цьому шляху, призначеному 
для іншої мети, ніколи ще, мабуть, не лунали, і вітер шматував 
слова, що їх на цих сільських пагорбах ще не чув жоден з його 
вітрів-побратимів. 

– адже ти пригадуєш... – вигукнула вона й назвала кіль-
ка знаменитих прикладів з літератури. – ти мені не сказав, чи 
зміг би простити злодієві. але ці вбивці, на твою думку, люди 
все ж таки добрі? 

– ну звісно! – крикнув Ульріх у відповідь. – тобто… ні, 
ти все ж таки постривай. Може, в таких людей просто добрі 
нахили, й вони люди повноцінні. Це лишається в них і потім, 
коли вони вже стають злочинцями. але добрими людьми вони 
вже не лишаються!

– тоді чому ж ти любиш їх і після того, як вони скоять зло-
чин?! адже не за колишні їхні добрі нахили, а через те, що 
вони тобі все ще подобаються!

– бо так воно завжди, – сказав Ульріх. – того чи того ха-
рактеру вчинку надає людина, а не навпаки! Ми розрізняємо 
добро і зло, хоча в душі знаємо, що вони становлять одне ціле!

аґата почервоніла ще дужче, ніж від холоду, коли, щоб ви-
разити й воднораз сховати в словах пристрасть своїх запитань, 
спромоглася лише послатися на книжки. «освіченістю» надто 
зловживають, тож могло скластися враження, що вона недо-
речна там, де ростуть дерева і дме вітер, так немовби людська 
освіченість – це не узагальнення всього, що творить природа! 
одначе аґата, мужньо опанувавши себе, взяла брата попідру-
ки й майже на вухо, тож кричати вже не довелося, зі своєрід-
ним запалом, який тремтінням відбився на її обличчі, відповіла: 
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– того ж ми, либонь, і знищуємо злих людей, хоч перед 
стратою люб’язно пригощаємо їх останнім обідом! 

Ульріх, невиразно здогадуючись, яка пристрасть вирує по-
руч із ним, нахилився до сестри й на вухо їй, хоч і досить гуч-
но, промовив:

– Кожне з нас ладне думати про себе, що ніякого зла воно 
не вчинить, адже всі ми – люди добрі!

Розмовляючи отак, вони дісталися нагору, де путівець уже 
не підіймався, а перетинав хвилі широкого плато, на якому не 
росло жодне дерево. вітер зненацька вщух, і було вже не хо-
лодно, але в цій приємній тиші їхня розмова урвалася, ніби її 
раптом утяли, і повернутися до неї вже не щастило. 

– І як лишень на такому вітрі тобі спали на думку досто-
євський і бейль*? – спитав Ульріх трохи перегодя. – Якби за 
нами хто-небудь спостерігав, то подумав би, мабуть, що ми – 
двоє божевільних! 

аґата засміялася.
– він зрозумів би з нашої балачки не більше, ніж із пташи-

ного крику!.. до речі, зовсім недавно ти розповідав мені про 
Моосбруґера. 

вони простували далі.
По хвилі аґата озвалася:
– але він мені не до вподоби!
– та я про нього вже майже й забув, – відказав Ульріх.
Ще якийсь час вони знов ішли мовчки, потім аґата стала.
– то як же це так?– спитала вона. – адже ти, поза всяким 

сумнівом, теж накоїв багато чого безвідповідального? Пригадую, 
наприклад, одного разу лежав у шпиталі з кульовою раною. ти, 
певна річ, теж не геть-чисто все обмірковуєш заздалегідь?..

– ох і запитаннячка ти сьогодні ставиш! – кинув Ульріх. 
– Що ж я маю тобі на це відповісти? 

– а ти ніколи не шкодуєш про те, що зробив? – швидко 
запитала аґата. – У мене таке враження, ніби ти ніколи ні про 
що не шкодуєш. Колись щось таке ти сказав і сам.

– боже праведний! – зітхнув Ульріх, знов рушаючи. – У 
кожному мінусі є свій плюс. Може, я щось таке й казав, але ж 
не треба розуміти все аж надто буквально. 

* Бейль, Анрі-Марі – справжнє ім’я французького письменника 
Фредеріка Стендаля (1783–1942).
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– У кожному мінусі – плюс? 
– У будь-чому поганому – що-небудь добре. Чи принаймні 

багато в чому поганому. зазвичай у варіанті, з погляду люди-
ни, мінусовому криється невпізнаний варіант плюсовий. саме 
це я, мабуть, і хотів сказати. а коли ти про щось шкодуєш, то 
саме в цьому можеш знайти силу зробити що-небудь так до-
бре, як у тебе без цього ніколи не вийшло б. вирішальне зна-
чення завжди має не те, щó робиш, а лише те, щó робиш потім! 

– а якщо ти кого-небудь убив, то що ти можеш зробити 
потім?!

Ульріх стенув плечима. йому хотілося, просто щоб бути по-
слідовним, відповісти: «Можливо, завдяки цьому я спромігся 
б написати вірша, який тисячам людей дав би духовне життя, 
або навіть зробив би яке-небудь велике відкриття!» однак він 
стримався. «Цього ніколи не сталося б! – промайнуло в ньо-
го. – Уявити таке міг би лише психічнохворий. або вісімнад-
цятирічний естет. такі думки суперечать, бозна-чому, законам 
природи. а втім, – виправився він, – у первісної людини так 
воно й велося: вона вбивала, тому що людська жертва була ве-
ликим релігійним віршем!»

ні про одне, ні про друге вголос він не сказав, і аґата по-
вела далі:

– Може, мої заперечення й безглузді, та коли я вперше по-
чула від тебе, що значення завжди має не той крок, який ро-
биш, а лише наступний, то подумала собі: якби людина вміла 
внутрішньо літати – сказати б, літати в моральному розумін-
ні, безперервно вдосконалюючись і вдосконалюючись, – то їй 
не доводилося б шкодувати! Я тоді страшенно тобі позаздрила!

– дурниці! – з притиском заперечив Ульріх. – Я сказав: 
значення має не хибний крок, а наступний після нього. але щó 
має значення після кроку наступного? очевидно, знов-таки на-
ступний після нього? а після енного – енний плюс перший?! 
такій людині довелося б жити без остаточного рішення, по 
суті, без реальности. І все ж виходить так, що значення має 
щоразу лише наступний крок. Істина полягає в тому, що ми не 
виробили методу правильно обходитися з цим рядом без кінця-
краю. Люба моя, – несподівано завершив він, – часом я шко-
дую про все своє життя! 

– але ж саме цього з тобою й не має бути! – сказала се-
стра.
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– Чому ні? Чому саме цього?
– Я, – відповіла аґата, – ніколи нічого не робила й тому 

завше мала час шкодувати про те, що вряди-годи задумувала 
робити. Я певна, ти ніколи такого не звідав – отого стану по-
тьмарення! напливають тіні, й те, що було, бере мене під свою 
владу. воно оживає в найменших подробицях, і я не можу ні-
чого ні збагнути, ні забути. Це стан такий неприємний… 

Ці слова вона промовила без будь-яких емоцій, дуже скром-
но. Ульріхові й справді був незнайомий цей відтік життя, бо 
його власне життя завжди прагло розширюватись, і аґатині 
слова лише нагадали Ульріхові про те, що сестра вже не раз 
якось дивно сама на себе скаржилася. але він уже не встиг ні 
про що її спитати, бо тим часом вони вийшли на пагорб, який 
Ульріх вибрав за мету їхньої прогулянки, й простували до його 
протилежного схилу. Це було чимале узвишшя, яке перека-
зи пов’язували зі шведською облогою в тридцятирічній війні, 
тому що воно мало вигляд земляного укріплення (щоправда, 
для укріплення  надто велике), – ця зелена, хоч і без кущів та 
дерев, твердиня природи, обернена до міста високою і світлою 
скелястою кручею. довкола лежав порожній світ невисоких 
пагорбів; не було видно ні сіл, ні хат, самі тіні від хмар та сірі 
пасовища на лугах. Ульріх знов замилувався цим пам’ятним 
йому з юности краєвидом. далеко внизу так само лежало міс-
то, злякано скупчившись навколо кількох церков, які так нага-
дували квочок з курчатами, що мимоволі зринало бажання до-
скочити туди одним стрибком і примоститися серед них або 
схопити їх величезною рукою. 

– а ті шведські авантюристи були, мабуть, щасливі, коли, 
проскакавши кілька тижнів верхи, нарешті дісталися до такого 
чудового місця і з сідла вперше побачили свою здобич! – про-
мовив Ульріх і пояснив сестрі значення пагорба, на якому вони 
стояли. – тягар життя – оце наше зачаєне невдоволення, що 
всім доведеться померти, що все таке коротке і, либонь, мар-
не! – цей тягар спадає з нас, по суті, лише в такі хвилини! 

– Які хвилини ти маєш на увазі? – перепитала аґата. 
Ульріх не знав, що відповісти. він узагалі не хотів відповіда-

ти. він пригадав, що замолоду на цьому місці йому завжди хо-
тілося зціпити зуби й мовчати. зрештою він відповів:

– Хвилини авантюрні, коли події немовби несуть нас на 
гребенях своїх хвиль, – тобто, по суті, хвилини безглузді! 
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Цієї миті йому здалося, ніби на плечах у нього не голова, а 
порожній горіх, і в ньому всілякі давні прислів’я, як-от: «При-
йшла кирпата свашка з косою» чи «Я не я й рука не моя»; і вод-
ночас йому вчулося відлуння фортисимо тих років, коли ще не 
звівся мур поміж надіями на життя й самим життям. І він по-
думав: «Що я відтоді зазнав такого, що з певністю можна на-
звати щасливим? нічого».

– Я завше чинила безглуздо; це приносить лише нещас-
тя, – відказала аґата.

вона підійшла до самого краю кручі; братові слова не про-
никали в її свідомість, вона їх не розуміла, вона лише бачила 
перед собою суворий, голий краєвид, смуток якого був спів-
звучний з її власним. Потім аґата обернулася й промовила:

– ось де можна вчинити самогубство. – І всміхнулася. – 
Порожнеча моєї голови надзвичайно м’яко розчинялася б у 
порожнечі цього краєвиду! – вона ступила кілька кроків на-
зад до Ульріха. – Мені все життя дорікали за те, – провадила 
далі, – що я не маю сили волі, нічого не люблю, нічого не ша-
ную, одне слово, що я – не та людина, котра націлена на жит-
тя. за це дорікав мені тато, засуджував мене Гаґауер. то ска-
жи мені хоч ти, заради бога, скажи нарешті, в які хвилини нам 
що-небудь у житті потрібно?!

– Коли перекидаєшся з боку на бік у ліжку! – різко від-
повів Ульріх. 

– Як це розуміти?! 
– вибач, – мовив Ульріх, – за такий банальний приклад. 

але так воно й є. Людина невдоволена своїм становищем. вона 
безперестану думає про те, щоб його змінити, й щось планує 
собі, планує, але планів своїх не виконує. нарешті вона відмов-
ляється від них – і враз повертається, туди, де була. власне, 
правильніше буде сказати: її щось повертається туди, де вона 
була. саме так, а не інакше ми чинимо й тоді, коли нами керує 
пристрасть, і тоді, коли довго виношуємо свої наміри.

Цієї хвилини Ульріх на аґату не дивився, відповідав він са-
мому собі. він усе ще відчував: «тут я стояв і про щось мріяв, 
але мрії мої так і не здійснилися». 

аґата всміхнулася й тепер, але вуста її немовби скриви-
ла гримаса болю. вона вернулася туди, де стояла спочатку, й 
мовчки задивилася в авантюрну далечінь. Її хутряне пальто на 
тлі неба здавалося зовсім темним, а струнка постать уперто 
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контрастувала з розлогою тишею краєвиду й тінями від хмар, 
що пропливали над ним. дивлячись на все це, Ульріх невимов-
но гостро відчув причетним себе до того, що діялося довкола. 
йому ледве не стало соромно за те, що він стоїть тут у товари-
стві жінки, а не поряд з осідланим конем. І хоч він добре усві-
домлював, що спокою всій картині цієї хвилини надає саме се-
стра, йому здавалося, ніби щось важливе відбувається не тут, 
не з ним, а десь-інде у світі, а він це проґавлює. він назвав себе 
смішним. І все ж таки було щось слушне у твердженні, яке не-
нароком зірвалося йому з язика: що він шкодує про своє жит-
тя. Іноді Ульріх мріяв про те, щоб устряти в яку-небудь спра-
ву, як ото встряють у спортивний бій, і нехай навіть вона ви-
явиться безглуздою чи й злочинною, аби лиш була чимось ре-
альним. Реальним і доконечним, а не чимось постійно тимча-
совим, коли людина виявляється над тим, що з нею відбува-
ється. «отже, устряти в справу, доконечну своєю реальніс-
тю», – розмірковував Ульріх, з усією серйозністю шукаючи 
якої-небудь словесної формули, і ця думка зненацька переста-
ла кружляти навколо примарних справ, а остаточно зосереди-
лася на справжньому цієї хвилини вигляді аґати, а не на яко-
мусь її дзеркальному відображенні. отак ці брат і сестра трива-
лий час і стояли неподалік одне від одного, кожне саме собою, 
і сповнена суперечностей нерішучість не давала обом зрушити 
з місця. та найдивовижніше було, мабуть, те, що в такій ситу-
ації Ульріхові й на гадку не спадало, що на цю хвилину все ж 
таки щось уже сталося, адже на прохання аґати й щоб позбу-
тися зятя, який сном-духом нічого не відав, він набрехав йому, 
нібито десь є запечатаний заповіт, і розпечатати його можна 
буде, мовляв, лише за кілька днів, і, знову ж таки покрививши 
душею, запевнив Гаґауера, нібито аґата подбає про його інтер-
еси (згодом Гаґауер назве це підсобництвом). 

вони все ж таки якось зрушили з цього місця, де кожне 
стояло, заглибившись у себе, й разом пішли далі, так і не ви-
балакавшись. вітер знов посвіжішав, і Ульріх, оскільки аґа-
та мала стомлений вигляд, запропонував завернути до пасту-
шої хижі, знаючи, що вона десь тут неподалік. скоро вони зна-
йшли цю кам’яну хижу, входячи до якої їм довелося понахиля-
ти голови, й пастухова дружина втупилася в них збентежено-
невдоволеними поглядом. суржиком з німецько-слов’янських 
слів, який у тих краях розуміли і який Ульріх ще сяк-так 
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пам’ятав, він попросив дозволу погрітися й перекусити під да-
хом цієї хижі прихопленими в дорогу харчами; він самохіть 
підкріпив своє прохання й грішми, тож злякана господиня не-
самохіть заходилася побиватись, що через свої кляті злидні не 
має змоги нічим пригостити «таких гарних гостей». вона ви-
терла засмальцьований стіл під вікном, затопила хмизом у пли-
ті й поставила грітися козяче молоко. аґата, однак, відразу про-
тислася повз стіл до вікна, не звертаючи на все це жодної ува-
ги, так наче й так було само собою зрозуміло, що пристанови-
ще однаково де-небудь знайдеться, а вже де – байдуже. вона 
дивилася крізь невеличкий тьмяний квадрат із чотирьох шибок 
на місцевість, що простиралася за «укріпленням» і, ним таки й 
обмежена, викликала скоріше відчуття плавця, оточеного зеле-
ними гребенями хвиль. день іще не хилився до вечора, проте 
через вершину свою вже перевалив і помалу пригасав. 

– Чому ти ніколи не розмовляєш зі мною серйозно?! 
Хіба міг Ульріх придумати кращу відповідь, ніж звести на 

неї погляд, що мав свідчити про його безневинність і подив?! 
він саме розкладав шинку, ковбасу та яйця на аркуші паперу, 
який лежав між ним і сестрою. 

однак аґата правила своєї:
– Коли ненароком торкнешся тебе, відчуваєш біль і ляка-

єшся того, яка між нами величезна різниця. та коли я зберу-
ся поставити тобі яке-небудь вирішальне запитання, ти розчи-
няєшся в повітрі!

вона не взяла нічого з харчів, які він посунув ближче до неї, 
ба більше, не бажаючи завершувати цей день таким собі сіль-
ським застіллям, сиділа дуже рівно й навіть не торкалася столу. 
І цієї хвилини повторилося щось подібне до того, як вони піді-
ймалися путівцем угору. Ульріх відсунув набік кухлі з козячим 
молоком, які господиня щойно поставила з плити на стіл і від 
яких ішов запах, дуже неприємний для незвиклого нюху; і тве-
реза, легенька нудота, яку відчув Ульріх, прояснила його свідо-
мість так само, як це іноді робить раптова гіркота. 

– Я завжди розмовляв з тобою серйозно, – заперечив він. 
– Якщо це тобі не до вподоби, то я нічого не можу вдіяти, бо 
те, що тобі в моїх відповідях не до вподоби, – це, як-не-як, мо-
раль нашого часу. 

Цієї миті Ульріх усвідомив своє бажання якомога вичерпні-
ше пояснити сестрі все, що вона має знати, аби зрозуміти саму 
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себе, а трохи й брата. І він з рішучістю людини, котра будь-які 
затримки вважає зайвими, почав досить довгу промову:

– Хай там що кажуть, а мораль нашого часу – це мораль, 
яка слугує досягненню мети. П’ять більш чи менш злісних бан-
крутств – це непогано, якщо за п’ятим настає пора благосло-
вення й благодаті. Успіх може пустити в непам’ять усе. дій-
шовши до того, що жертвуєш гроші на виборчу кампанію й ку-
пуєш картини, ти здобуваєш поблажливість з боку держави. У 
такому ділі існують неписані правила: коли жертвуєш гроші на 
церкву, доброчинні справи чи політичні партії, то можеш об-
межитися щонайбільше десятою частиною того, що довелося б 
викласти, якби ти надумав доводити свою добру волю сприян-
ням мистецтву. Є, крім того, й межі успіху: ще не можна до-
сягати будь-якої мети будь-яким шляхом; декотрі засади мо-
нархії, дворянства й суспільства мають певну гальмівну дію на 
«вискочня з низів». але з другого боку, держава, коли йдеть-
ся про її власну, надособисту особистість, сама стає відвертою 
прихильницею тієї засади, що можна грабувати, вбивати й об-
дурювати, аби лиш це сприяло могутності, цивілізації й блис-
ку. Я, звісно, не стверджую, що все це дістає визнання й у те-
орії, ні, з теорією тут скоріше непроглядна темрява. але я оце 
назвав тобі найзвичайнісінькі факти. Поряд із ними моральні 
арґументи – тільки ще один засіб на шляху до мети, засіб бо-
йовий, і користуються ним приблизно так само, як брехнею. 
такий вигляд має світ, створений чоловіками, і я б хотів бути 
жінкою, якби жінки… не кохали чоловіків! 

тепер за добро вважають те, що дає нам ілюзію, нібито 
воно до чогось нас приведе. але ця переконаність – точнісінь-
ко те саме, що ти назвала летючою людиною, яка не знає ка-
яття, а я – проблемою, розв’язати яку ми не маємо методу. Я 
– людина, вихована в науковому дусі й у будь-якому станови-
щі відчуваю, що знання мої неповні, що вони лише вказують 
шлях і що я, можливо, вже завтра набуду якогось нового до-
свіду, і він спонукає мене міркувати інакше, ніж я міркую сьо-
годні. а з другого боку, й людина, цілком захоплена своїми по-
чуттями, «людина на піднесенні», як ти її змалювала, сприйма-
тиме кожний свій вчинок як сходинку, що нею вона підійма-
ється на наступну. виходить, щось таке є в нашому розумі й у 
нашій душі, є ота «мораль наступного кроку», та чи це – про-
сто мораль п’ятьох банкрутств, чи сягає підприємницька мо-
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раль нашої доби так глибоко в душу, чи це – лише ілюзія від-
повідности, чи мораль кар’єристів – це потвора, передчасно 
породжена явищами глибшими, на це запитання відповісти за-
раз я не можу! 

невеличка пауза, яку Ульріх зробив у своєму поясненні, 
щоб перевести дух, була, власне, суто риторична, бо він мав 
намір розвивати свої погляди далі. але аґата, яка досі слухала 
у часом властивій їй безживно-живій манері, всупереч плану 
надала розмові нового імпульсу простим зауваженням, що ця 
відповідь їй байдужа, бо вона, мовляв, хоче лише знати думку 
самого Ульріха, а охопити всього, що можна собі уявити, вона, 
мовляв, не в змозі. 

– але якщо ти в якій-небудь формі зажадаєш від мене, щоб 
я чого-небудь досягла, то краще вже нехай тоді в мене не буде 
взагалі ніякої моралі, – додала вона.

– слава богу! – вигукнув Ульріх. – адже в мене щоразу 
серце радіє, коли я бачу твою молодість, вроду й снагу, а тоді 
раптом чую від тебе, що в тебе немає ніякої енерґії! наш час і 
так наскрізь просякнутий активністю. думки йому вже не по-
трібні, він хоче бачити лише дії. Причина цієї жахливої актив-
ности тільки в тому, що людям нічого робити – внутрішньо, я 
маю на увазі. та, зрештою, кожне все життя й зовнішньо тіль-
ки повторює ту саму дію. Людина знаходить собі яку-небудь 
роботу і в ній помалу собі посувається. І ось тут, здається мені, 
ми повертаємось до запитання, яке ти поставила мені ще там, 
на пагорбі. дуже легко бути активним для дій, і дуже важко 
надати діям сенс! сьогодні це мало хто усвідомлює. тому люди 
дії нагадують тих, хто грає в кеглі й уміє з наполеонівською мі-
ною збити якихось дев’ять дерев’яних оцупків. Я б не здиву-
вався навіть, якби ті люди врешті накинулись одне на одного 
з кулаками, – просто через те, що їм невтямки: всіх їхніх дій 
замало!.. – Почав він досить жваво, але потім знову зробив-
ся замисленим і навіть на хвилю примовк. зрештою усміхнув-
ся, підвів очі й лише додав: – ти кажеш, нібито розчарувала б 
мене, якби я зажадав від тебе яких-небудь моральних зусиль. 
а я кажу, що розчарував би тебе, якби ти зажадала від мене 
порад морального плану. Гадаю, нічого певного ми одне від од-
ного вимагати не повинні – я маю на увазі, ми всі. насправді 
нам треба не вимагати одне від одного дій, а насамперед ство-
рювати для них передумови. так мені здається!
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– але ж як це зробити?! – промовила аґата. 
вона, мабуть, помітила, що Ульріх відхилився від своєї ве-

ликої, загальної промови, з якої почав, збився на щось своє, 
ближче йому, але, як на неї, й воно було надто загальне. аґа-
та, як відомо, упереджено ставилася до всіляких загальних ана-
лізів і будь-яке зусилля, що сягало, так би мовити, за межі її 
власної натури, вважала досить марним; вважала, анітрохи не 
сумніваючись, якщо напружуватись доводилося їй самій, але й 
до чужих загальних тверджень ставилася також із підозрою. І 
все ж таки Ульріха вона розуміла дуже добре. Їй упало в око, 
що коли брат, нахиливши голову, тихо засуджував активність, 
то, не випускаючи з руки складаного ножика й навіть цього не 
помічаючи, дряпав і колупав ним стільницю, й усі жили в нього 
на руці понапиналися. Мимовільні, але майже пристрасні рухи 
його руки й те, що він так відверто сказав про її молодість і 
вроду, – це був безглуздий дует поза оркестром решти слів, у 
якому вона також не бачила ніякого глузду, крім того, що вона 
сиділа тут і просто дивилася. 

– Що слід було б зробити? – відказав Ульріх тим самим 
тоном, яким говорив досі. – Якось у нашої кузини я запро-
понував графові Ляйнсдорфу заснувати всесвітній секретаріат 
точности й душі, щоб і люди, котрі до церкви не ходять, знали, 
щó їм робити. Я сказав це, звісно, просто так, жартома, адже 
для з’ясування істини ми вже давно створили науку, й тóму, 
хто зажадав би чогось такого для з’ясування всього іншого, те-
пер довелося б за таку свою дурість мало не червоніти. а про-
те все, про що ми з тобою досі розмовляли, привело б нас до 
такого секретаріату! 

він завершив промову й, випроставшись, відкинувся на 
спинку лавки. Потім сказав: 

– Я, мабуть, знов розчинюся, якщо додам: але у що б це те-
пер вилилось? 

аґата не відповіла, й запала тиша. По хвилі Ульріх озвався:
– а втім, мені й самому часом здається, що цієї перекона-

ности я не витримаю! Коли я дивився, як ти стояла там, на укрі-
пленні, – півголосом повів він далі, – у мене, сам не знаю чому, 
раптом прокинулося шалене бажання взяти й що-небудь зроби-
ти. адже досі я й справді іноді робив необдумані речі. Магія тут 
ось у чому: коли це минало, зі мною немовби ще щось лишало-
ся. Інколи у мене зринає думка, що людина може стати щасли-
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вою навіть завдяки злочину, бо він дає їй певний баласт і цим 
самим, можливо, більшу стійкість на хвилях життя.

сестра й цього разу відповіла не відразу. Ульріх дивився на 
неї спокійно, можливо, навіть допитливо, але вже не відчуваю-
чи того, про що перед цим казав, та й узагалі ні про що, по суті, 
не думаючи. По короткій хвилі аґата спитала:

– Чи розізлився б ти на мене, якби я скоїла злочин?
– Що тобі на це відповісти?! – промовив Ульріх, знову 

схилившись над своїм ножиком. 
– невже немає ніякого рішення? 
– ні, жодного справжнього рішення на сьогодні немає. 
Після цього аґата сказала:
– Мені хочеться вбити Гаґауера.
Ульріх стримався, щоб не підвести погляду. слова ці тор-

кнулися його слуху легенько й тихо, але, відлетівши, лишили в 
пам’яті наче якусь широку колію. на котре з них упав наголос, 
він одразу забув, йому потрібно було побачити аґатине облич-
чя, щоб збагнути, як ці слова розуміти, але йому не хотілося ві-
рити навіть її обличчю. 

– Гаразд, – мовив він, – чом би тобі цього й не зробити! 
Чи є сьогодні на світі взагалі хоч хто-небудь, у кого б ще не 
прокидалося такого бажання?! то так і зроби, якщо справді на 
це здатна! адже це те саме, якби ти сказала: «Мені хочеться 
кохати того чоловіка за його вади!»

аж тепер він знову випростався й поглянув сестрі в облич-
чя. воно було вперте й навдивовижу схвильоване. не відводя-
чи від нього погляду, Ульріх спокійно почав пояснювати:

– тут, бач, щось не так; на цій межі поміж тим, що діється 
в нас самих, і тим, що діється поза нами, тепер бракує якоїсь 
сполучної ланки, одне переходить в інше тільки з величезними 
втратами. Можна навіть сказати, що наші лихі бажання – це 
тіньовий бік життя, яким ми живемо насправді, а життя, яким 
ми живемо насправді, – то тіньовий бік наших добрих бажань. 
Уяви собі лишень, що ти це таки вчинила. Це було б зовсім не 
те, що ти мала на увазі, й тебе спіткало б принаймні жахливе 
розчарування…

– а може, я раптом стала б іншою людиною. ти ж бо сам 
таке припускав! – перебила його аґата.

Цієї миті Ульріх кинув погляд убік і мимоволі згадав, що 
вони тут не самі і їхню розмову чують іще двоє. стара гос-
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подиня – а втім, вона мала навряд чи більше сорока, і старі-
шою жінку робило оте лахміття на ній та сліди її смиренно-
го життя – сиділа з радісним виглядом біля плити, а поруч 
із нею – пастух, який, поки Ульріх з аґатою гомоніли, по-
вернувся до хижі, хоч захоплені собою гості цього й не по-
мітили. Позгортавши руки на колінах, обоє старих задоволе-
но, схоже, й здивовано дослухалися розмови, що сповнюва-
ла їхню оселю, хоч і не розуміли з цієї розмови жодного сло-
ва. вони бачили, що молока гості не пили, ковбаси не їли, це 
було для господарів справжнє видовище і, може, навіть до-
сить урочисте. старі навіть не перешіптувались. Ульріхів по-
гляд пірнув у їхні широко розплющені очі, й гість, збенте-
жений, всміхнувся до них, на що з двох господарів відповіла 
тільки жінка, а чоловік сидів застигло, дотримуючись поваж-
ної пристойности. 

– нам треба поїсти! – звернувся Ульріх до сестри по-
англійському. – на нас дивляться з подивом!

аґата слухняно взяло трохи хліба й м’яса, а Ульріх заходив-
ся їсти рішуче й навіть випив трохи молока. однак аґата гучно 
й невимушено говорила далі:

– Коли я замислююся глибше, то намір серйозно заподі-
яти йому біль стає мені неприємним. виходить, убивати його 
мені, мабуть, не хочеться. але хочеться стерти його з лиця зем-
лі! Роздерти на шматочки, розтовкти їх у ступці й викинути 
той порох у воду. ось чого мені хочеться! знищити геть-чисто 
все, що було! 

– а знаєш, це трохи смішно – те, про що ми тут розмов-
ляємо, – зауважив Ульріх.

аґата хвилю помовчала, але потім сказала:
– але ж першого дня ти обіцяв мені допомогти позбути-

ся Гаґауера!
– ну звісно, допоможу. але ж не так! 
аґата знов помовчала. Потому зненацька сказала:
– Якби ти придбав чи взяв напрокат машину, ми могли б 

поїхати через Іґлау до мене, а повернутися кружним шляхом, 
здається, через табор. нікому й на думку не спало б, що ми по-
бували там уночі. 

– а хатня прислуга? на щастя, я взагалі не вмію водити ма-
шину! – Ульріх засміявся, але потім невдоволено похитав го-
ловою: – оце такі ідеї навідують тепер людей! 
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– атож, і це кажеш ти, – мовила аґата. вона в задумі пе-
ресовувала нігтем з місця на місце шматочок сала, і складалося 
враження, наче той ніготь, на якому вже з’явилася масна плям-
ка, робить це сам собою. – але ж ти кажеш і таке: чесноти 
суспільства – то для святого вади! 

– тільки я не казав, що вади суспільства – це для святого 
чесноти! – уточнив Ульріх. 

він засміявся, схопив аґатину руку й витер її своєю носо-
вою хустиною.

– ти завше відмовляєшся від усіх своїх слів! – дорікнула 
йому сестра й незадоволено всміхнулася, намагаючись вивіль-
нити пальця, від чого обличчя її взялося рум’янцем. 

обоє старих біля плити, які й далі не зводили з гостей по-
глядів, тепер, немовби відгукуючись, на все обличчя заусміха-
лися. 

– Коли ти розмовляєш зі мною то так, то так, – тихо ви-
дихнула аґата, – мені здається, неначе я дивлюся у скалки від 
розбитого дзеркала. з тобою ніколи не можна побачити себе 
всю, з ніг до голови!

– ні, – відказав Ульріх, не випускаючи її руки. – Просто 
сьогодні взагалі не можна ані побачити себе всю, ані всім тілом 
поворухнутись. ось у чому річ!

Раптом аґата облишила спроби випручати свою руку.
– Я, певна річ, не свята, скоріше навпаки, – тихо промо-

вила вона. – зі своєю байдужістю я була, мабуть, гірша, ніж 
утриманка. немає в мене й ділової жилки, тож убити я, мабуть, 
нікого не зможу. та коли ти вперше згадав щодо святого – то 
було вже досить давно, – я щось побачила цілком, «з ніг до го-
лови». – вона опустила голову, щоб подумати чи щоб не дати 
зазирнути собі в обличчя. – Я побачила святого – можливо, 
то була фіґура на водограї. сказати щиро, я, мабуть, нічого й 
не побачила, але відчула щось таке, що треба було саме так ви-
словити. Лилася вода, й те, що творив святий, теж лилося че-
рез вінця, неначе він сам був чашею водограю, яка спокійно 
розливалася навсібіч. отакою, гадається мені, має бути й лю-
дина, тоді вона завше чинитиме праведно, і воднораз буде ціл-
ком байдуже, що вона чинить. 

– аґата бачить, як вона стоїть серед світу, переповнена 
святістю й трепету через свої гріхи, і підозріливо помічає, що 
змії й носороги, гори й ущелини нишком лежать собі у неї в 
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ногах і що вони багато менші, ніж вона сама. тільки ж як тоді 
бути з Гаґауером? – стиха покепкував з неї Ульріх.

– ото ж бо й воно. йому там не місце. його треба усунути. 
– Я тобі також дещо розкажу, – промовив брат. – Що-

разу, коли мені доводилося брати участь у чомусь загальному, 
в якій-небудь серйозній людській справі, я нагадував сам собі 
людину, яка перед останньою дією в театрі вибігає на хвилин-
ку надвір, щоб ковтнути повітря, бачить велику темну порож-
нечу з міріадами зірок і йде геть, лишаючи капелюха, сурдута 
й саму виставу. 

аґата звела на нього допитливий погляд. Це й могла бути їй 
відповідь, і не могла. 

Ульріх також поглянув їй в очі. 
– тобі також часто завдає мук якась антипатія, а симпатії 

на пару їй ще немає, – промовив він і подумав: «невже вона 
справді схожа на мене?» І знов йому спало на думку порівнян-
ня: можливо, так, як пастель на ґравюру на дереві. себе він 
вважав міцнішим. а вона була вродливіша, ніж він. така при-
ємно вродлива. тепер він тримав не лише її пальця, а й усю 
руку; це була довга, тепла рука, сповнена життя, й досі він брав 
її в свою лише тоді, коли вони віталися. його молода сестра 
була схвильована, й хоча сльози в очах у неї насправді й не ви-
ступили, волога там усе ж таки стояла. 

– за кілька днів від мене поїдеш і ти, – проказала вона. – 
І як мені тоді з усім упоратися?

– Ми ж бо можемо лишитися разом, ти можеш приїхати 
вслід за мною.

– Як ти це собі уявляєш? – спитала аґата, й на чоло їй на-
бігла невеличка складка задуми.

– та... наразі ще не уявляю ніяк; адже це тільки щойно спа-
ло мені на думку. 

він підвівся й дав пастухам ще трохи грошей за «поріза-
ний стіл». аґата бачила, мов крізь туман, як ті всміхалися, ки-
вали головою й дякували якимись короткими, незрозумілими, 
але радісними словами. Проходячи повз них, аґата відчула в 
себе на обличчі відверті, але щирі й співчутливі погляди двох 
пар очей і збагнула, що їх з Ульріхом прийняли за коханців, які 
були посварилися, а тепер знов помирились.

– вони подумали, що ми – закохана пара! – сказала аґа-
та. вона пустотливо підхопила брата попідручки, й уся її ра-
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дість вихопилась на волю. – тобі не завадило б мене поцілува-
ти! – зажадала вона і, коли низенькі двері розчахнулись у ве-
чірню темряву й обоє вже стояли на порозі хижі, притислася, 
засміявшись, до Ульріхового плеча. 

11. 
Святі бесіди. Початок

Протягом тих кількох днів, що лишилися до Ульріхового 
від’їзду, про Гаґауера вони вже майже не розмовляли, але й до 
ідеї продовжити їхню зустріч чи розпочати спільне життя також 
довго не поверталися. однак вогонь, що так рвучко шугонув був 
у нестримному аґатиному бажанні усунути свого чоловіка, ціл-
ком під попелом не згас. він нагадував про себе в бесідах, до 
яких брат із сестрою поверталися знову й знову і які нічим не 
завершувались; мабуть, правильніше було б сказати так: аґати-
на душа шукала якоїсь іншої можливости горіти вільно. 

на початку такої бесіди аґата зазвичай ставила яке-небудь 
конкретне особисте запитання, внутрішньою формою якого 
було: «Можна мені чи не можна?» досі неприборканість на-
тури його молодої сестри мала подобу сумної й стомленої пе-
реконаности: «Мені можна все, але мені однаково не хочеть-
ся», – й тому її запитання інколи не без підстав справляли на 
Ульріха враження дитячих – вони були такі самі теплі, як ру-
ченята безпомічного маленького створіння. 

Щодо його відповідей, то вони мали інший, хоч і не менш 
властивий йому характер. він завжди любив похизуватися 
яким-небудь прикладом із власного досвіду й власних роздумів 
і висловлювався, що теж відповідало його манері, так само від-
верто, як і дотепно й цікаво. він щоразу швидко підхоплював 
розмову про «мораль» тієї історії, яку саме розповідала сестра, 
виводив формули, охоче порівнював усе з собою і в такий спо-
сіб багато розповідав аґаті про себе, надто про своє життя ко-
лишнє, бурхливіше. Про себе аґата йому нічого не розповіда-
ла, але захоплювалася його вмінням говорити отак про влас-
не життя, і їй було дуже до серця те, що на кожну її ініціати-
ву чи імпульс він намагався поглянути з боку моралі. адже мо-
раль – це не що інше, як лад у душі й речах, він панує і там, 
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і там, отож і не дивно, що серед молодих хлопців і дівчат, чия 
воля до життя ще не зовсім притупилася, точиться так бага-
то балачок про мораль. Пояснення потрібне радше тоді, коли 
йдеться про чоловіка такого віку, як Ульріх, і з таким, як у ньо-
го, досвідом; адже чоловіки розмовляють про мораль лише про-
фесійно, коли це слово належить до їхньої ділової мови, а за-
галом його вже давно в них поглинули буденні турботи, і на 
світ божий воно вже не з’являється. отож коли Ульріх заводив 
мову про мораль, то це означало глибокий безлад, який прива-
блював аґату, відповідаючи її настрою. тепер вона соромила-
ся свого трохи простодушного зізнання, що хотіла б жити «в 
цілковитій злагоді із собою», бо почула, які складні передумо-
ви для цього потрібні; і все ж їй нестерпно хотілося, щоб брат 
скоріше дійшов якого-небудь висновку, адже їй часто здавало-
ся, що всі його слова мають на меті саме такий висновок, і що 
ближче до нього, то цілеспрямованішими вони стають, і лиш на 
останньому кроці спиняються перед порогом, де Ульріх відмов-
ляється від своїх намірів. 

Ці останні кроки й цей поворот припадали на місце, яке – 
й це відчував і Ульріх – паралізувало людину і про яке в дуже 
загальних рисах можна сказати таке: будь-яка норма європей-
ської моралі приводить до такої межі, за якою руху далі вже 
нема; тож людина, свідома власних дій, спершу, поки ще певна 
своїх твердих переконань, нагадує того, хто бреде мілководдям, 
а тоді раптом починає поводитися так, неначе боїться, що, коли 
ступить трохи далі, твердий ґрунт життя на цьому мілководді 
різко провалиться в безодню й вона, людина, втопиться. У бра-
та й сестри це мало й певний зовнішній вияв: Ульріх міг спо-
кійно, розтлумачуючи говорити про все, що хотів, але тільки 
доти, доки його слова контролював розум, і таке саме зацікав-
лення відчувала, слухаючи його, й аґата; але потім, коли вони 
змовкали, їхні обличчя напружувалися, схвильовані ще дужче. 
саме так і сталося одного разу, коли вони опинилися по той 
бік межі, перед якою доти несвідомо спинялись. Ульріх заявив: 

– наша мораль має лише одну певну ознаку, це – супе-
речність її заповідей. а найморальніша з усіх норм – «виняток 
підтверджує правило»!

сказати про це його спонукала, мабуть, просто неприязнь 
до такої системи моралі, яка лише вдає із себе непохитну, а 
в реальному житті мусить хитатися при кожній потребі, чим 
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якраз і становить протилежність цілеспрямованим підходам і 
діям, що спираються насамперед на досвід, а вже з нього виво-
дять закони. Ульріх знав, звичайно, про різницю між законами 
природи й законами моралі, й полягає ця різниця в тому, що 
першу виводять зі спостережень за аморальною природою, а 
другі доводиться не такій упертій людській природі накидати; 
однак він додержувався думки, що тепер таке розмежування в 
чомусь уже хибне, і саме хотів сказати, що з погляду інтелекту 
мораль відстала від часу років на сто, через що ж її й так важ-
ко пристосувати до нових потреб. та не встиг він у своєму тлу-
маченні до цього дійти, як аґата перебила його відповіддю, що 
здалася дуже простою, однак цієї миті збила його з пантелику. 

– Хіба бути добрим – це недобре? – спитала вона брата, 
і в її очах промайнуло щось таке, як того разу, коли вони ро-
била з батьківськими орденами те, що, либонь, не кожне на-
звало б добрим. 

– Маєш рацію, – відказав він, пожвавішавши. – Щоб зно-
ву відчути первісний сенс, спочатку й справді треба вироби-
ти якусь таку норму. але діти й досі люблять бути добрими, як 
люблять ласощі…

– Як, до речі, й бути поганими, – додала аґата.
– а хіба «бути добрим» – це одна із пристрастей лише до-

рослих? – спитав Ульріх. – Це – одна з їхніх засад! дорос-
лі не «добрі» – бути такими їм здавалося б дитячою забавкою. 
«добре» дорослі тільки чинять; добра людина – це людина, ко-
тра має добрі засади й робить добрі справи. І ні для кого не та-
ємниця, що воднораз вона може бути жахливим мерзотником! 

– дивись Гаґауера, – докинула аґата.
– У цих «добрих» людях криється щось парадоксально без-

глузде, – промовив Ульріх. – зі стану вони роблять вимогу, з 
добродіяння – норму, з буття – мету! У цій сімейці «добрих» 
ціле життя їдять самі об’їдки, до того ж ходять чутки, буцімто 
колись було свято, від якого ті об’їдки й зосталися! Певна річ, 
час від часу ті чи ті чесноти повертаються в моду, але відразу 
по тому свою свіжість вони знов і втрачають.

– здається, якось ти сказав був, що той самий вчинок, за-
лежно від обставин, може бути й добрим, і поганим? – спи-
тала аґата.

Ульріх відповів ствердно. Це була його теорія: що мораль-
ні цінності – не абсолютні величини, а поняття функціональ-
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ні. та коли ми вдаємося до моралізування й узагальнювання, то 
вихоплюємо їх з їхнього природного цілого. 

– І вже це, мабуть, – те місце, де на шляху до чесноти ко-
їться щось негаразд, – сказав він.

– а то чом би тоді люди моральні були такі нудні, – дода-
ла аґата, – адже їхній намір бути добрими мав би бути, зда-
валося б, чимось найчарівнішим, найважчим і найцікавішим із 
того, що лишень можна собі уявити! 

брат завагався; і раптом у нього вихопилися слова, через які 
він і вона невдовзі опинились у незвичайних взаєминах. 

– наша мораль, – заявив він, – це викристалізувані вну-
трішні порухи, цілком відмінні від самої моралі! нічого з того, 
що ми кажемо, не відповідає дійсності взагалі! візьми яку-
небудь фразу – наприклад, мені саме спала на думку ось така: 
«У в’язниці має панувати каяття!» Це – фраза, яку можна ска-
зати з чистим сумлінням; але ніхто не сприймає її дослівно, бо 
тоді довелося б зажадати для в’язнів пекельного вогню! то як 
же цю фразу розуміти? безперечно, мало хто знає, щó таке 
каяття, але кожне скаже тобі, де воно має панувати. або про-
сто уяви собі, як тебе щось підносить. звідки ж воно в мора-
лі взялося? Коли ж це ми так утелющилися обличчям у куря-
ву, що були щасливі підвестися? або витлумач буквально сло-
ва, що тебе захопила яка-небудь думка. тієї миті, коли ти фі-
зично відчула б її доторк, ти була б уже в царстві божевілля! І 
кожне слово слід розуміти саме так – буквально, а то воно, зо-
тлівши, обертатиметься на брехню, але жодне з них сприйма-
ти буквально не можна, а то світ перетвориться на божевіль-
ню! Якийсь похмурий спогад глибоким дурманом іде від слова, 
і часом на думку спадає, що все, чого ми зазнаємо й що відчу-
ваємо, – це окремі уламки чогось колись зруйнованого й по-
шматованого цілого, яке одного разу невдало склали докупи. 

бесіда, в якій Ульріх зронив це зауваження, відбувалася в 
бібліотеці-кабінеті, й поки брат сидів за книжками, прихопле-
ними з дому, аґата перебирала юридичні та філософські праці, 
співспадкоємицею яких вона стала й у яких почасти знаходи-
ла імпульси для своїх запитань. Після того виїзду за місто вони 
рідко виходили з дому. Час обоє збавляли переважно так. Іно-
ді вони виходили прогулятися в парк, де листя на кущах до го-
лизни пообривала зима, й тепер під ними повсюди проступила 
набухла від вологи земля. видовище нестерпно гнітюче. Пові-
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тря було блякле, неначе воно довго пролежало у воді. Парк був 
невеликий. доріжки дуже скоро поверталися до себе ж таки. 
стан, в якому обоє опинялися на цих доріжках, нагадував ко-
ловорот, що його утворює потік, наштовхнувшись на перешко-
ду, а вода все прибуває й прибуває. Коли вони приходили до 
будинку, в кімнатах панувала темрява й затишок, а вікна були 
ніби глибокі шахти, крізь які денне світло проникало всереди-
ну так мляво й застигло, немовби було з тонкої слонової кості. 
Після останньої Ульріхової запальної тиради аґата саме спус-
тилася з приставленої до книжкових полиць драбинки, на якій 
сиділа, й, не відповідаючи братові, поклала йому руку на плечі. 
Це був незвичайний вияв ніжности, бо, якщо не брати до ува-
ги двох поцілунків – одного поцілунку першого вечора, коли 
вони тут зустрілися, а другого кілька днів тому, коли виходи-
ли з пастушої хижі, – природна поміж братом і сестрою цере-
монність ще не розм’якла до чогось більшого, ніж слова чи не-
величкі знаки люб’язности, та й у тих двох випадках вражен-
ня від інтимного доторку пригасила один раз несподіваність, а 
другий – пустотливість. але цього разу Ульріх відразу згадав 
про підв’язку, яку сестра, замість казати зайві слова, ще те-
плою дала на прощання покійному батькові. І ще в голові Уль-
ріху промайнуло також: «вона запевне має коханця; хоча, схо-
же, не дуже про нього думає, а то б їй так спокійненько тут не 
сиділося!» неважко було здогадатися, що вона – жінка, яка 
незалежно від нього живе своїм жіночим життям і житиме ним 
і далі. його плечі вже з того, як рівномірно розподілялася на 
них вага руки, відчували її красу, а боком, поверненим до се-
стри, він невиразно відчував близькість її білявої пахви й обри-
си її груді. І щоб отак просто не сидіти, без опору тішачись без-
мовними обіймами, він схопив аґатині пальці, що лежали біля 
його шиї, й цим своїм доторком погасив відчуття її доторку. 

– знаєш, у наших балачках є щось дитяче, – невесело про-
мовив він. – світ вирує рішучою діяльністю, а ми сидимо тут і 
ледачкувато розводимося про те, яка ж то насолода бути добрим, 
та про теоретичні горнята, які можна наповнити цією насолодою! 

аґата вивільнила свої пальці, але руку поклала туди, де вона 
лежала доти, й поцікавилася:

– Що ти, власне, всі ці дні читаєш? 
– та ти й сама знаєш, – відповів Ульріх, – частенько ж бо 

зазираєш через плече в мої книжки.
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– але однаково не можу нічого до пуття зрозуміти.
він не зважився заводити про це розмову. аґата підсунула 

ближче стільця, всілася на ньому верхи позад Ульріха й про-
сто спокійно ввіткнулася обличчям йому в чуб, немовби зібра-
лася так заснути. Ульріхові це чомусь нагадало ту мить, коли 
його ворог арнгайм поклав йому на плечі руку й у нього, Уль-
ріха, поривчастим пульсуванням проник, ніби крізь якусь про-
ломину, доторк чужої істоти. але цього разу його власне єство 
не впиралося єству чужому, навпаки, його щось підштовхувало 
назустріч тому єству – щось поховане під валунами недовіри 
й антипатій, якими наповнюється серце людини, котра на сво-
єму віку вже багато чого побачила. аґатине ставлення до ньо-
го – воднораз і сестри, й просто жінки, і чужої людини, й по-
други – було непевне й не тотожне ставленню жодної з них, 
і в ньому, про що він уже не раз замислювався, не прозирала 
надто велика гармонія думок і почуттів; але це ставлення, як 
він тепер майже з подивом завважив, цілком пояснювало той 
факт (за ці, по суті, лічені дні він постав з численних і непо-
вторних вражень), що аґатині вуста просто так, без претензій 
ховалися в його чубі, а чуб його ставав теплим і вологим від її 
подиху. І цей факт належав не меншою мірою до сфери духо-
вної, ніж до сфери фізичної, бо коли аґата повторила своє за-
питання, Ульріх зробився таким серйозним, яким не бував уже 
від своїх сповнених віри юнацьких днів; і поки не розтанула ця 
хмарка невагомої серйозности, що повила все його тіло, роз-
простершись від простору в нього за спиною до книжки, в яку 
Ульріх саме поринув думками, він дав відповідь, що вразила 
його більше своїм зовсім позбавленим іронії тоном, ніж зміс-
том. він сказав: 

– Я хочу знайти, що пишуть про шляхи святого життя.
він підвівся; але не для того, щоб відійти від сестри, а для 

того, щоб, відступивши на кілька кроків, краще бачити її збоку.
– не треба сміятися, – мовив він. – Я не набожний; я див-

люся на святий шлях і питаю себе, чи можна їхати ним і на ав-
томашині!

– Я засміялася, – відповіла аґата, – лише ось чому: мені 
було дуже цікаво, що ти скажеш. Книжок, які ти з собою при-
віз, я не знаю, але вони мені, гадаю, не зовсім незрозумілі. 

– а з тобою таке бувало? – спитав брат, уже не маючи 
сумніву, що з нею таке бувало. – стоїш ти посеред страшної 
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метушні, і раптом твій погляд падає на гру якої-небудь речі, за-
бутої богом і людьми, і ти вже не годен від неї відірватися?! 
нараз її нікчемне існування підхоплює тебе, мов невагому пу-
шинку, яка безсило летить за вітром?!

– Якщо не брати до уваги страшної метушні, на якій ти так 
наголошуєш, то мені це, мабуть, знайоме, – промовила аґата 
й знову не стримала усмішки, побачивши на братовому облич-
чі прикре збентеження, яке зовсім не відповідало його м’якому 
тону. – Часом перестаєш бачити й чути, а дар мови втрачаєш 
і поготів. а проте саме в такі хвилини й відчуваєш, що на мить 
повернулася до самої себе.

– Я сказав би, – жваво підхопив Ульріх, – що це нагадує 
те, як дивишся на величезне водяне дзеркало: все таке ясне, 
що очам здається, ніби вони бачать темряву, а предмети на 
протилежному березі немовби не стоять на землі, а позависа-
ли в повітрі, і їхня ніжна разюча чіткість просто-таки завдає 
болю й бентежить. У такому враженні не менше здобутку, ніж 
утрати. ти з усім пов’язаний і ні до чого не можеш підступити-
ся. ти тут, а світ там, ти – надособистий, він – надреальний, 
але обидва просто-таки до болю чіткі, й обидві ці зазвичай не-
однорідні суміші розділяє і поєднує темний полиск, переливи, 
згасання, завмирання й відновлення. Пливеш, як риба у воді 
чи як птах у повітрі, але немає ні берега, ні гілочки – нічого, 
крім цієї плавби! 

на Ульріха вочевидь зійшло творче натхнення; але металіч-
ний тон його запальної й твердої мови контрастував з її неви-
разним і розпливчастим змістом. здавалося, Ульріх відмахнув-
ся від обережности, яка зазвичай панувала над ним, і аґата ди-
вилася на нього вражено, але водночас і з тривожною радістю. 

– то ти гадаєш, – промовила вона, – що за цим щось 
є? Щось більше, ніж «мана» чи яким там іще заспокійливо-
огидним словом це можна назвати? 

– Ще б пак не гадати!
Ульріх знову сів на своє місце за столом і заходився переби-

рати книжки перед собою, а аґата підвелася, щоб його пропус-
тити. нарешті він, розгорнувши одну з книжок, сказав: 

– святі описують це так. – І почав читати: – «Усі ці дні 
я був надзвичайно неспокійний. то трохи посиджу, то поблу-
каю будинком. Це нагадувало муку, й усе ж таки назвати це 
можна було скоріше насолодою, ніж мукою, бо я не відчував 
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ніякої гіркоти, а відчував щось дивне, неприродно приємне. 
Я перевершив усі свої здібності й засяг темної сили. тепер я 
чув, коли не було звуку, бачив, коли не було світла. Потім сер-
це моє стало незглибимим, дух – безформним, а моя приро-
да – примарною».

обоє відчули в цих словах щось подібне до того неспокою, 
який гнав будинком і садком і їх самих, а надто аґату вразило 
те, що й святі називають своє серце незглибимим, а дух – без-
формним; та невдовзі до Ульріха, схоже, повернулась його іро-
нія, і він промовив: 

– святі кажуть: колись я жив ніби під замкóм, потім звіль-
нився від самого себе й, сам того не усвідомлюючи, поринув 
у бога. Імператори-мисливці, про яких ми знаємо з хрестома-
тій, описують це інакше: вони розповідають, нібито їм явив-
ся олень із хрестом поміж рогами, і смертоносний спис випав 
у них із рук; потім вони зводили на тому місці каплицю, щоб 
можна було все ж таки полювати й надалі. а багаті, розумні 
світські дами, з якими я спілкуюся, відразу, щойно ти їх про 
щось таке спитаєш, дадуть тобі відповідь, що останнім, хто зма-
льовував такі події, був ван Ґоґ. Щоправда, вони можуть по-
вести мову й не про художника, а про поезію Рільке; але зага-
лом вони надають перевагу ван Ґоґу, бо в нього вигідно вклада-
ти капітал, до того ж у розпал пристрастей він повідтинав собі 
вуха – власного малярства йому, бач, було вже замало. Про-
те більшість наших людей скаже, що відтинати вуха – то не 
німецький спосіб виражати почуття, а німецький – це непо-
вторна порожнеча погляду згори, якої зазнаєш на гірських вер-
шинах. для наших людей усамітнення, квіточки й дзюрчання 
струмочка – втілення людської піднесености. та навіть у цьо-
му шляхетно-блазенському, примітивному замилуванні приро-
дою криється хибно витлумачений останній вияв якогось за-
гадкового другого життя, а отже, виходить, воно, мабуть, усе ж 
таки є або було!

– У такому разі краще тобі з цього не глузувати, – відказа-
ла аґата, хмурячись від допитливости й сяючи від нетерплячки.

– Я глузую лише через те, що люблю глузувати, – корот-
ко відповів Ульріх. 
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12.
Святі бесіди. Мінливе продовження

згодом на столі вже постійно лежали стоси книжок, час-
тину з яких Ульріх привіз із собою, а частину прикупив по-
тім, і часом він говорив вільно, а часом, аби щось підтверди-
ти чи навести яке-небудь висловлювання дослівно, розгортав 
котрусь на одній із помічених численними закладками сторі-
нок. Це були переважно життєписи та власні трактати місти-
ків або наукові праці про них, і зазвичай він переводив розмо-
ву на іншу тему словами: «ану ж бо погляньмо на те, що тут ді-
ється, якомога тверезіше». Це була поведінка обережна, й від-
мовитися від неї самому йому давалося нелегко, тож якось він 
навіть сказав: 

– Якби ти прочитала всі ці описи стану одержимости бо-
гом, залишені нам чоловіками й жінками минулих століть, то в 
кожній їхній літері знайшла би правду й реальність, але твер-
дження, що складаються з цих літер, були б донезмоги огид-
ні твоєму здоровому глузду. – Потім повів далі: – вони пи-
шуть про якесь переливчасте сіяння. Про безмежний простір 
і безмежне багатство світла. Про невловиму «єдність» усіх ре-
чей і духовних сил. Про чудесні й несказанні душевні злети. 
Про пізнання й осяяння, такі швидкі, що все роблять одночас-
ним і нагадують вогненні краплі, що спадають у світ. а з дру-
гого боку, вони промовляють про забуття, втрату порозуміння, 
ба навіть про занепад усього на світі. вони промовляють про 
дивовижний спокій, далекий від будь-яких пристрастей. Про 
оніміння. Про зникнення думок і намірів. Про сліпоту, в якій 
вони ясно бачать; про ясноту, в якій вони мертві й надзвичай-
но живі. вони називають це «відходом», а проте стверджують, 
нібито живуть життям повнішим, ніж будь-коли. Чи не ті самі 
це відчуття, що тужаться прозирнути крізь мерехтливу словес-
ну оболонку, відчуття, які навідують нас і тепер, коли серце – 
«жадібне й насичене», як вони кажуть, – випадково опиняєть-
ся в утопічних сферах, схованих десь і ніде поміж безмежною 
ніжністю й безмежною самотністю?! 

Ульріх на мить замислився, і в цю невеличку паузу вкли-
нивсь аґатин голос:

– Чи це не те, що ти колись назвав двома пластами, які ле-
жать у нас один над одним?
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– Я?.. Коли?
– ти просто так, знічев’я пішов до міста, й тобі здавало-

ся, немовби ти в ньому розчиняєшся, але водночас воно тобі 
не подобалося; а я тобі сказала, що й зі мною часто так буває. 

– ах, так! Потім ти ще навіть згадала про Ґаґауера! – ви-
гукнув Ульріх. – І ми засміялися. тепер я добре пригадую. але 
ж нічого такого конкретного ми на увазі не мали. адже я взага-
лі вже розповідав тобі про видіння, яке дає й бере, про чолові-
чу й жіночу основу, про гермафродитизм первісної уяви тощо. Я 
про таке можу говорити багато! неначе вуста мої від мене десь 
далеко-далеко, наче місяць, що завжди тут як тут, коли вночі 
треба з ким-небудь побалакати по щирості. але те, що розпові-
дають про пригоди своєї душі ті благочестиві люди, – провадив 
він, і в гіркоту його слів знову вплелися нотки діловитости й за-
хвату. – нерідко не поступається глибиною й нещадною пере-
конливістю стендалівському аналізу. Щоправда, – уточнив він, 
– поки вони обмежуються описом самого явища й не вислов-
люють власної думки, хибної через їхню підступно-солодку пе-
реконаність у тому, буцімто вони обрані богом пізнати його без-
посередньо. бо від цієї хвилини вони вже не розповідають нам, 
звичайно, про свої невимовні сприйняття й відчуття, в яких не-
має місця ні іменникам, ні дієсловам, а розмовляють фразами з 
підметами й додатками, бо вірять у власну душу і в бога, як у 
два одвірки, поміж яких відкриється диво. отак вони й доходять 
до висловлювань, нібито душу їхню вийнято з тіла й переселено 
в бога або нібито бог проникає в них коханцем; бог їх, мовляв, 
ловить, ковтає, засліплює, викрадає, ґвалтує, або їхня душа тяг-
неться до нього, проникає в нього, призволяється ним, любовно 
його обіймає і чує, як він промовляє. земний прототип тут оче-
видний; і описи ці тепер нагадують уже не надзвичайні відкрит-
тя, а лише досить одноманітні картинки, що ними закоханий 
поет оздоблює об’єкт своїх захоплень, про який може бути лише 
одна думка. Принаймні для мене, призвичаєного до стриманос-
ти, такі звіти – сущі тортури, бо ці обранці, запевняючи, нібито 
до них звертався бог чи нібито вони розуміли мову дерев і тва-
рин, водночас не хочуть сказати мені, щó ж саме вони почули; а 
якщо, бува, й скажуть, то, виявляється, йшлося всього-на-всього 
про приватні справи або про звичайні церковні новини. Просто 
шкода, що на дослідників у точних науках не сходить прозрін-
ня, – завершив він свою довгу відповідь. 
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– Гадаєш, воно могло б на них зійти? – лукаво спитала 
аґата. 

Ульріх на мить завагався. Потому відповів так, немовби хо-
тів захистити свою віру: 

– не знаю; можливо, це могло б статися зі мною! – По-
чувши власні слова, він усміхнувся, намагаючись іще раз уточ-
нити їхній зміст.

аґата також усміхнулася; схоже, нарешті вона дістала від-
повідь, якої так прагнула, й на її обличчі на коротку мить від-
билося те безпорадне розчарування, що настає після раптово-
го спаду напружености. І заперечила вона, мабуть, лише через 
те, що хотіла ще раз розворушити брата.

– ти ж бо знаєш, – промовила вона, – я виховувалась у 
дуже релігійному закладі. Як наслідок, у мене часто прокида-
ється бажання наводити на все карикатуру, й, коли хто-небудь 
заводить мову про релігійні ідеали, це моє бажання стає про-
сто огидним. наші виховательки носили форму, два кольори 
якої утворювали хрест, і це нагадувало, певна річ, про одну з 
найвищих ідей, яку ми цілісінький день мали бачити перед со-
бою; але ми не думали про неї жодної секунди, а наших «пані-
маток» за їхній вигляд та їхню шовковисто-м’яку мову назива-
ли не інакше, як павучихами-хрестоносцями. тож коли ти чи-
тав, мене й поривало то на сміх, то на сльози.

– знаєш, про що це свідчить?– вигукнув Ульріх. – та 
лише про те, що сила добра, яку, мабуть, якимсь чином нам 
дано, ту ж мить, щойно її замикають у тверду форму, починає 
роз’їдати її стінки й через дірку одразу відлітає до зла! Це на-
гадує мені про той час, коли я служив офіцером і разом зі сво-
їми товаришами був опорою трону й вівтаря. І ніколи в житті я 
вже не чув таких вільних розмов про те й те, як у тому нашому 
колі! Почуття не люблять, щоб їх прив’язували, а надто – по-
чуття особливі. Я певен, ваші браві виховательки самі вірили в 
те, щó вам проповідували. але віра не повинна старіти ні на го-
дину! ось у чому вся річ!

аґата й сама збагнула, хоч Ульріх у поспіху й не сказав про 
це собі на втіху: віра черниць, котрі відбили в неї бажання ві-
рити, була просто «законсервована». нехай законсервована, 
сказати б, і у власному соку, нехай вона й не втратила власти-
востей віри, але все ж таки та віра була не свіжа, вона навіть 
якимсь незбагненним чином перейшла в інший стан, ніж той 
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первісний, який у цю хвилину невиразно відчула норовиста й 
невірна вихованка святенниць. 

Разом із усім, щó вони вже сказали про мораль, це була час-
тина тих хвилюючих сумнівів, що їх заронив у її душу брат, 
а також того стану нового внутрішнього пробудження, який 
вона звідтоді відчувала, до кінця його не усвідомлюючи. бо 
стан байдужости, який аґата плекала в собі й умисне вистав-
ляла напоказ, домінував у її житті не завжди. одного разу ста-
лося таке, після чого ця потреба карати саму себе народилася 
безпосередньо з глибоко пригніченого стану; вона, як здалося 
їй, не зберегла тоді вірности високим почуттям, сприйняла це 
як щось її негідне й відтоді зневажала себе за власну інертність 
і черствість. сталося те в пору між її дівоцтвом у батьківському 
домі й незрозумілим шлюбом з Гаґауером і в такому коротко-
му часовому відтинку, що навіть в Ульріха досі не випадало на-
годи поцікавитися про той випадок. Розповісти про це можна 
швиденько: у вісімнадцять років аґата вийшла заміж за чоло-
віка, лише трохи старшого за себе, й у поїздці, що почалася їх-
нім весіллям, а завершилася його смертю, – вони ще не всти-
гли навіть вирішити, де житимуть, – його всього-на-всього за 
кілька тижнів відібрала в неї хвороба, якою він заразився в 
дорозі. Лікарі назвали її тифом, і аґата повторювали те сло-
во вслід за ними, вбачаючи в цьому якусь видимість ладу, бо 
такий був гладенький, відшліфований бік цієї справи, призна-
чений для зовнішнього світу; але невідшліфований мав інший 
вигляд. доти аґата жила з батьком, якого всі поважали, тож її 
брали сумніви, чи справедлива вона до нього, коли його не лю-
бить, і непевне очікування в інституті, невіра в себе, виклика-
на тією непевністю, також не робили її зв’язки зі світом міцні-
шими; зате згодом, коли вона раптом немовби ожила й спіль-
ними зусиллями з товаришем юности за кілька місяців подола-
ла всі перешкоди, що поставали перед її заміжжям через мо-
лодість обох, хоч родини закоханих нічого не мали проти одна 
одної, аґата раптом позбулася своєї самотности і якраз завдя-
ки цьому стала сама собою. Мабуть, це можна було б назва-
ти, отже, коханням; але є закохані, котрі на кохання дивляться, 
як на сонце, вони від нього просто сліпнуть; а є закохані, ко-
трі вперше вражено розплющують очі на життя аж тоді, коли 
його осяє кохання. аґата належала до цих других і зовсім іще 
не знала – кохає вона свого супутника чи щось інше, коли 
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прийшло те, що мовою неосяяного світу називалося інфекцій-
ною хворобою. то був ураган жаху, що зненацька вирвався з 
чужих життєвих сфер, то був опір, мерехтіння й згасання, по-
кара двом людям, які чіплялись одне за одного, й загибель до-
вірливого світу в блювоті, нечистотах і страху.

аґата так ніколи й не повірила в те, щó сталося й щó вбило 
її почуття. У паніці від розпачу, стоячи навколішки біля ліжка 
вмирущого, вона переконувала себе, що заклинаннями спро-
можеться ще раз викликати ту силу, якою в дитинстві подола-
ла власну хворобу; та коли занепад усе ж таки не припинився 
й уже почала згасати свідомість, вона в кімнаті якогось чужого 
готелю, не тямлячи себе, обняла коханого і, втупившись у без-
живне обличчя, не зважаючи на небезпеку, на реальні обста-
вини, про які нагадувала обурена санітарка, тільки те й роби-
ла, що годинами шепотіла у вухо, яке її вже не чуло: «не смій, 
не смій, не смій!» а коли всьому настав кінець, вона здивова-
но підвелася, і від хвилини цього порожнього подиву, ні про що 
таке не думаючи, просто через мрійливість і норовливість са-
мотньої натури внутрішньо дивилася на те, що сталося так, не-
мовби остаточно ще нічого не сталося. Поводитися так схиль-
на, либонь, кожна людина, коли не хоче повірити гіркій звіст-
ці чи намагається надати втішного відтінку чомусь непоправно-
му. Проте аґатину поведінку вирізняла сила й розмах цієї ре-
акції, адже вона, аґата, по суті, зненацька пройнялася знева-
гою до світу. відтоді все нове вона вперто сприймала лише так, 
неначе воно – не щось наявне, а просто вищою мірою невідо-
ме, – позиція, триматися якої їй дуже допомагала і її давніш-
ня недовіра до дійсности; а ось те, що сталося, від такого по-
трясіння обернулося на камінь, і час забирав його з собою ба-
гато повільніше, ніж це звичайно буває зі спогадами. але це 
не мало нічого спільного з дурманом мрій, суб’єктивности й 
спотвореного сприйняття, коли потрібен лікар; навпаки, як на 
людське око, аґата відтоді й далі жила життям вельми безхмар-
ним, невибагливо-доброзвичайним і лише трішечки нудним, у 
ньому ледь-ледь прозирала нехіть жити, що справді нагадувала 
лихоманку, на яку вона так навдивовижу добровільно хворіла 
в дитинстві. а те, що в її пам’яті, яка свої враження й так ніко-
ли легко не розчиняла в узагальненнях, кожнісінька година ми-
нулого жаху лишалася реальністю, мов ото загорнений у біле 
простирадло труп, – це, попри всі страждання, пов’язані з та-
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кими виразними спогадами, робило її щасливою, бо нагадувало 
припізнілий загадковий натяк на те, що не всьому ще кінець, і 
зберігало їй, занепалій духом, якусь непевну, однак шляхетну 
напруженість. але насправді все зводилося лише до того, що 
аґата знов утратила сенс свого існування й свідомо перейшла 
до стану, що не відповідав її рокам; адже тільки літні люди жи-
вуть, не бажаючи розлучатися зі своїми минулими клопотами 
та успіхами й відгородившись від сьогодення. на аґатине щас-
тя, однак, у тодішньому її віці рішення ухвалювали хоч і на ві-
чність, але рік важив уже мало не половину вічности, і згодом 
це не минуло і її – пригнічена природа й скована уява вийшли 
на волю. Подробиці того, як це сталося, великого значення не 
мають; одному чоловікові, чиї зусилля за інших обставин на-
вряд чи вивели б аґату з її рівноваги, таки пощастило цього до-
могтися, і він став її коханим, і ця спроба повторити те саме ще 
раз скінчилася, по дуже короткім часі фанатичних сподівань, 
бурхливим отверезінням. тепер аґата відчула себе викинутою 
і зі свого реального, і зі свого нереального життя й негідною 
високих помислів. вона була однією з тих сильних людей, які 
вміють довго вичікувати, не роблячи жодних рухів, поки рап-
том десь із головою заплутаються, тож вона, розчарувавшись, 
невдовзі ухвалила нове нерозважливе рішення; полягало воно, 
якщо казати коротко, в тому, що вона покарала себе у проти-
лежний спосіб від того, в який согрішила: прирекла себе на по-
дружнє життя з чоловіком, який викликав у неї легку відразу. 
І цим чоловіком, якого вона обрала собі на кару, був Гаґауер.

«звичайно, це було щодо нього ані справедливо, ані делікат-
но!» – зізналася собі аґата і зробила це, треба сказати, навіть 
цієї хвилини вперше, бо справедливість і делікатність – чес-
ноти, серед мóлоді не вельми популярні. І все ж і її «самопока-
ра» була в їхньому шлюбі не така вже й малозначуща, й аґа-
та заходилася розмірковувати на цю тему далі. думки її за-
йшли далеко, та й Ульріх шукав щось у своїх книжках і, зда-
валося, забув підтримувати бесіду. «У минулі сторіччя, – мір-
кувала аґата,– людина з моїми настроями пішла б у монас-
тир». а те, що вона, аґата, натомість вийшла заміж, не було 
позбавлене безневинного комізму, хоч досі він уникав її ува-
ги. Цей комізм, що його її юний розум не завважував раніше, 
був, щоправда, не що інше, як комізмом сучасности, а сучас-
ність потребу у втечі від світу задовольняє в гіршому разі десь 
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у туристському заїзді, але зазвичай в альпійському готелі й на-
віть прагне якомога затишніше умеблювати місця позбавлен-
ня волі. тут дає про себе знати глибока європейська потре-
ба нічого не перебільшувати. нині жоден європеєць не стане 
себе бичувати, посипати голову попелом, відтинати собі язика, 
по-справжньому себе чому-небудь присвячувати чи бодай уса-
мітнюватися від світу, згорати від пристрасти, кого-небудь ко-
лесувати чи прохромлювати списом; одначе така потреба іно-
ді виникає в кожної людини, тож важко сказати, чого ліпше 
уникати – бажання чи бездіяльности. навіщо, постає питан-
ня, морити себе голодом саме аскетові? адже це лише вкрай 
розбурхає його уяву?! Розумний аскетизм полягає у відразі до 
їжі за умови реґулярного й здорового харчування! такий ас-
кетизм обіцяє бути тривалим і дає духові ту свободу, якої він 
не має, коли, палко протестуючи, потрапляє в залежність від 
тіла! такі гіркувато-кумедні міркування, які аґата перейняла 
від брата, тепер діяли на неї вельми цілюще, тому що розклада-
ли «трагізм», уперто вірити в який вона через свою недосвідче-
ність довго вважала обов’язком, – розкладали на іронію і при-
страсть, які не мали ні назви, ні мети, й уже тому в жодному 
разі не завершувалися тим, чого вона зазнала. 

отак вона, відколи була з братом, узагалі почала усвідомлю-
вати, що в широку шпарину поміж колишнім її безвідповідаль-
ним життям і примарними фантазіями ввійшов якийсь рятів-
ний рух, що заново зв’язує розв’язане. тепер, наприклад, у по-
глибленому книжками й спогадами мовчанні, що панувало між 
нею і братом, вона згадала Ульріхів опис того, як він, знічев’я 
блукаючи, ввійшов у місто, а місто воднораз ввійшло в ньо-
го. Це дуже виразно нагадало їй про кілька коротких тижнів 
її щастя; і вона слушно зробила, що засміялася, атож, вона за-
сміялася безглуздо, без будь-якої причини, коли Ульріх їй про 
це розповідав, засміялася, бо збагнула, що дещо від цієї зіпсу-
тости світу, від цієї блаженної й комічної «вивернутости», про 
яку він казав, було навіть у товстих губах Ґаґауера, коли той 
випинав їх, щоб її поцілувати. звичайно, від цього її проймав 
дрож; але дрож проймає, міркувала вона, й від яскравого ден-
ного світла, і вона якимсь чином відчула, що не всі ще можли-
вості для неї вичерпано. Якась ніщота, якась прірва, що завжди 
пролягали між минулим і теперішнім, останнім часом зникли. 
аґата крадькома роззирнулася довкола. Кімната, де вона сиді-



103

ла, була одна з тих, де складалася її доля; це спало їй на думку 
вперше, відколи вона сюди приїхала. адже тут вона, коли зна-
ла, що батька нема вдома, сходилася зі своїм товаришем дитин-
ства, після того як вони ухвалили велике рішення кохати одне 
одного; тут вона іноді приймала й «негідного», стояла, тамую-
чи сльози люті й розпачу, біля вікон, і тут, зрештою, за бать-
кового сприяння до неї сватався Гаґауер. оці меблі, стіни, це 
своєрідно замкнене світло, – все, що досі було тільки непри-
мітним зворотним боком подій, цієї хвилини, коли вона поча-
ла його впізнавати, набувало дивовижної значущости, й те, що, 
мов якась пригода, тут минуло, витворювало таке відчутне на 
дотик, вже зовсім не сумнівне минуле, неначе це був попіл чи 
обвуглені поліняки. тепер лишилося тільки, ставши майже не-
стерпно глибоким, комічно-примарне відчуття того, щó було, 
ця дивна сверблячка, яку відчуваєш, уздрівши давні, висохлі на 
порох сліди самого себе, і тієї миті, коли ця сверблячка підкра-
дається, ти вже не годен ні прогнати її, ні затримати. 

аґата переконалася, що Ульріх не звертає на неї уваги й 
обережно розстебнула на грудях сукню, там, де носила на тілі 
медальйон з мініатюрою, з якою всі ці роки не розлучалась. 
Потому ступила до вікна й удала, ніби визирає надвір. обе-
режно натисла на гострий бік золотої устриці й, коли кришеч-
ка відскочила, крадькома поглянула на свого покійного коха-
ного. У нього були повні вуста й м’який густий чуб, і з наполо-
вину схованого у шкаралупі обличчя на неї дивився зухвалий 
погляд двадцятирічного юнака. аґата довго не могла пригада-
ти, про що перед цим міркувала, та раптом на думку їй спало: 
«Господи, людині двадцять один рік!»

Про що розмовляють одне з одним такі молоді люди? Яко-
го значення надають своїм справам? Які смішні й самовпевне-
ні вони часто бувають! Як помиляється їхній кмітливий розум 
щодо цінности своїх думок! аґата з цікавістю розгортала ци-
гарковий папір пам’яті й діставала з нього давні висловлюван-
ня, які зберігала там, вважаючи їх бозна-якими мудрими. «Гос-
поди, яке ж усе це було значуще!» – подумала вона; та, влас-
не, з певністю не можна було стверджувати навіть цього, не 
уявивши собі парку, де вони про це розмовляли, й отих дивних 
квітів там, назв яких вони не знали, й метеликів, що сідали на 
ті квіти, мов стомлені п’янички, і світла, яке стікало їхніми об-
личчями так, немовби в ньому розчинилися небо й земля. Як 
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на тодішню мірку, тепер вона була стара й досвідчена жінка, 
хоча проминуло не так уже й багато років, і аґата трохи збен-
тежено завважила невідповідність того, що вона, двадцятисе-
мирічна, й досі кохала двадцятирічного. він став для неї над-
то молодим. І вона спитала в себе: «Що, власне, було б з моїми 
почуттями, коли б цей чоловік, на вигляд хлопчик, у моєму віці 
й справді був мені найдорожчим на світі?!» Це були б почуття, 
мабуть, досить дивні; вони нічого для неї не означали, вона на-
віть не могла скласти собі про них чітке уявлення. По суті, все 
розчинилось, обернулося на ніщо. 

Якийсь глибокий, чимдалі впевненіший здогад змусив аґа-
ту визнати, що в одній-єдиній гордій пристрасті свого життя 
вона обернулася на жертву власної помилки, і ядро цієї помил-
ки становив полум’янистий туман, який лишався невідчутним і 
невловимим, і байдуже, як тут можна було сказати – що віра 
не повинна старіти ні на годину, чи назвати це якось інакше; 
і відколи вона з братом опинилися разом тут, він щоразу за-
водив мову саме про це, й щоразу він заводив мову саме про 
неї, навіть коли церемонно розводився про всілякі абстракції, 
а його обережність нерідко здавалася її нетерпінню надто по-
вільною. вони знов і знов поверталися до тієї ж таки розмо-
ви, й аґата сама палала бажанням, щоб полум’я цієї розмови 
не згасало. 

Коли вона нарешті заговорила до Ульріха, він і не завважив, 
що їхня мовчанка надто затяглася. але той, кому певні озна-
ки ще не підказали, щó діялося між цими братом і сестрою, не-
хай відкладе вбік цей звіт, бо в ньому описано пригоду, якої він 
повік не схвалить: подорож на край можливого, подорож повз 
– а може, не завжди й повз – небезпеки неможливого й не-
природного, ба навіть відразливого; «прикордонний інцидент» 
(так згодом назве це Ульріх) обмеженого й особливого значен-
ня, який нагадує ту свободу, що з нею математика, щоб діста-
тися істини, часом вдається до абсурду. вони з аґатою ступи-
ли на шлях, що мав багато спільного зі шляхом одержимих бо-
гом, але йшли ним, не бувши релігійними, не вірячи ні в бога, 
ні в душу, ні бодай у потойбічне життя та повторний прихід на 
цей світ; вони ступили на цей шлях людьми цього світу і як такі 
ним ішли. І значення мало саме це. Ульріх тієї миті, коли сестра 
знов звернулася до нього, ще був у полоні своїх книжок і запи-
тань, що їх книжки перед ним ставили, однак ні на мить не ви-
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пускав із пам’яті розмови, яка урвалася на аґатиному спроти-
ві благочестю її наставниць і його власній вимозі «точних ви-
дінь», отож відповів одразу: 

– не конче бути святим, аби щось таке відчувати! Мож-
на навіть сидіти на поваленому дереві чи на лавці десь у горах, 
спостерігати за чередою корів на пасовищі, й уже тоді почува-
тися – не більше й не менше, – немовби ти раптом пересе-
лився до іншого життя! втрачаєш себе – й раптом приходиш 
до себе. ти ж бо й сама про це вже казала! 

– але що ж тут діється? – спитала аґата.
– Щоб збагнути це, сестричко, спершу ти маєш з’ясувати 

собі, в чому полягає звичайне! – відповів Ульріх, намагаючись 
пригальмувати жартом надто прудку й знадливу думку. – а 
полягає звичайне в тому, що череда для нас – не що інше, як 
яловичина на пасовищі. або що череда – це мальовнича кар-
тинка із заднім планом. або на череду не звертають уваги вза-
галі. Чéреди край гірських доріг – то неодмінна частина гір-
ських доріг, і завважити, щó ти відчуваєш, дивлячись на чере-
ду, можна було б лише в тому разі, коли б замість неї там вия-
вився вуличний електричний годинник чи будинок на винайм. 
зазвичай міркуєш собі: встати чи посидіти ще; надокучають 
мухи, що рояться навколо череди, виглядаєш, чи є серед ко-
рів бик; намагаєшся вгадати, куди побіжить дорога далі. таких 
дрібних намірів, турбот, розрахунків і спостережень – безліч, 
і вони – немовби аркуш паперу, на якому намальовано череду. 
самого паперу ми не бачимо, а бачимо лише череду на ньому… 

– І раптом папір рветься! – вкинула аґата. 
– авжеж. Це означає: у нас рветься якесь звичне сплетін-

ня. тоді ніщо їстівне на паші вже не пасеться; немає нічого 
мальовничого; на дорозі в тебе – жодної перешкоди. ти вже 
не можеш навіть промовити слова «щипати траву» чи «пасти-
ся», тому що для цього потрібно мати безліч цілеспрямованих, 
корисних уявлень, а ти їх раптом втрачаєш. те, що лишаєть-
ся на площині зображення, можна назвати радше хвилями від-
чувань, хвилями, що здіймаються, спадають, дихають і мерех-
тять, так ніби вони заповнювали все поле зору, не маючи об-
рисів. Певна річ, і тут є ще безліч окремих сприйняттів, барв, 
звуків, рухів, запахів і такого іншого, з чого складається реаль-
ність. але це вже не визнають, хоч, мабуть, іще й упізнають. Я 
хочу сказати: подробиці вже втратили свій егоїзм, яким при-
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вертають нашу увагу, тепер вони по-братському й, у букваль-
ному сенсі слова, «проникливо» пов’язані між собою. І, звісно 
ж, немає вже й ніякої «площини зображення», все якось роз-
мито переходить у тебе. 

аґата знову жваво підхопила цей опис.
– тепер тобі, замість «егоїзм подробиць», просто досить 

сказати «егоїзм людей»! – вигукнула вона. – І вийде те, що 
так важко висловити: «Люби ближнього свого!» не означає 
«Люби його таким, яким є він і яким є ти», а означає своєрід-
ний стан мрійливости. 

– Усі приписи моралі, – потвердив Ульріх, – означають 
своєрідний стан мрійливости, який уже вийшов за межі пра-
вил, які його визначають! 

– У такому разі, немає, по суті, добра і зла, а є лише віра… 
або сумніви! – вигукнула аґата, якій первісний окрилений 
стан віри тепер видався таким самим близьким, як і та втрата 
його в моралі, що її, втрату, мав на увазі брат, коли зауважив, 
нібито віра не може постаріти ні на годину.

– авжеж, тієї миті, коли втікаєш від несуттєвого життя, 
між усім на світі виникають нові зв’язки, – погодився Уль-
ріх. – Я б навіть сказав так: усе втрачає будь-які зв’язки. бо 
це – зв’язки цілком невідомі, ми їх ніколи не знали, а решта 
зв’язків уже урвалися; але ці одні, попри свою туманність, такі 
очевидні, що їх не можна заперечувати. вони міцні, але міцні 
незбагненно. Можна сказати й так: зазвичай дивишся отак на 
що-небудь, а погляд – як патичок чи як напнута нитка, якою 
око й те, на що воно дивиться, підтримують одне одного, і їх 
щомить підтримує якесь таке саме велике плетиво; і саме цієї 
ж таки миті промені очей щось нестерпно солодке радше роз-
водить урізнобіч. 

– нічого в світі не маєш, нічого вже міцно не тримаєш, і 
тебе вже ніщо міцно не тримає, – промовила аґата. – Усе – 
мов те високе дерево, на якому не ворухнеться жоден листо-
чок. І в такому стані не можна вчинити нічого ницого.

– Кажуть, у такому стані не може статися нічого такого, 
щó йому не відповідало б, – додав Ульріх. – бажання «йому 
належати» – єдина причина, сповнене любови покликання і 
єдина форма всіх вчинків і думок, які в ньому трапляються. 
такий стан – це щось незмірно спокійне і всеосяжне, й усе, 
що в ньому відбувається, надає ваги його спокійному, чимда-
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лі глибшому значенню; або не надає ваги, але в такому разі 
це – щось недобре, а недобре статися не може, позаяк тієї 
ж таки миті розітнуться тиша й прозорість і цей дивовижний 
стан припиниться. 

Ульріх допитливо подивився на сестру, намагаючись, щоб 
вона цього не помітила; все ж таки його не полишало відчуття, 
що цьому пора вже покласти край. але обличчя в аґати було 
замкнене; вона думала про те, щó давно минуло. 

– Я дивуюся сама собі, – відповіла нарешті сестра, – але 
справді був такий недовгий час, коли заздрощі, злоба, марно-
славство, жадібність і таке інше були мені чужі; тепер у це 
важко повірити; але мені здається, що тоді вони раптово зни-
кли для мене не лише із серця, а й зі світу! тоді не можеш по-
вестися ницо не лише сама, а цього не може зробити й решта 
людей. добра людина робить добрим усе, чого лишень тор-
кнеться, хоч би там що чинили проти неї решта людей; як тіль-
ки що-небудь потрапляє до її сфери, воно ту ж мить завдяки 
їй змінюється! 

– ні, – урвав її Ульріх, – це не зовсім так; навпаки, це – 
одна з найдавніших хибних думок! бо добра людина не робить 
світ кращим, аж ніяк, вона взагалі на нього не впливає, вона 
від нього лише відчужується!

– але ж вона лишається в ньому! 
– вона лишається в ньому, але їй здається, немовби з ре-

чей вийняли простір чи взагалі діється щось уявне. Це важко 
передати словами!

– І все ж таки мені здається, що людині «відважній» – це 
слово мені просто спало на думку! – ніколи не стане на пере-
шкоді що-небудь нице. Може, це й нісенітниця, але так пока-
зує досвід. 

– Може, й показує, – відповів Ульріх, – але досвід по-
казує й протилежне! Чи ти гадаєш, що воїнам, які розіпну-
ли Христа, ниці почуття були чужі? а ті воїни були ж бо зна-
ряддям бога! Крім того, навіть за свідченнями людей екзаль-
тованих бувають недобрі відчуття. такі люди скаржаться, що 
їх полишає стан милости, й тоді їх обступає невимовна туга, 
вони знають страх, сором, страждання і, можливо, навіть нена-
висть. й аж коли таке тихе горіння починається знов, каяття, 
лють, страх і страждання обертаються на блаженство. ох, як 
же важко про все це судити! 
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– Коли був так закоханий ти? – несподівано спитала аґата.
– Я? о, та я ж бо тобі вже розповідав. Я втік від коханої за 

тисячу кілометрів і, коли відчув себе в безпеці від будь-якої за-
грози потрапити до її реальних обіймів, завив на неї, як соба-
ка на місяць!

І тоді аґата розповіла йому історією свого кохання. вона 
була схвильована. Уже оте останнє своє запитання вона відпус-
тила, мов надто туго напнуту струну, і так само тривало все й 
далі. Усередині в неї все тремтіло, коли вона відкривала те, що 
приховувала роками. 

але брата її розповідь не дуже приголомшила. 
– зазвичай спогади разом з людьми старіють, – пояснив 

він їй, – і події, сповнені навіть найглибших пристрастей, зго-
дом набувають перспективно-конічного вигляду, так ніби ба-
чиш їх за останніми з дев’яноста дев’ятьох відчинених одні 
за одними дверей. але іноді окремі спогади, коли вони були 
пов’язані з дуже яскравими почуттями, не старіють і тримають 
на собі цілі пласти особистости. так було і з тобою. Майже в 
кожній людині є такі точки, які трохи порушують її психічну 
симетрію; поведінка такої людини протікає поверх них, немов-
би річка поверх підводною скелею, а в тебе це просто набуло 
гострого вияву, і та течія майже спинилася. та врешті ти все ж 
таки здобула свободу, ти знову в русі! 

він пояснював це зі спокоєм майже професійного мислен-
ня; як же легко він абстрагувався! аґата почувалася нещасною. 
вона вперто промовила:

– звісно, я в русі, але ж я веду мову не про це! Я хочу зна-
ти, до чого я тоді ледве не дійшла!

вона була ще й роздратована, хоч цього й не бажала, – 
роздратована просто через те, що її схвильованість мала зна-
йти який-небудь вихід; а проте вона говорила далі, тримаю-
чись того самого первісного напрямку свого руху, й у неї аж 
паморочилося в голові – почасти від ніжности власних слів, 
а почасти від прихованого роздратування. так аґата розпові-
ла про своєрідний стан загостреного сприйняття й чуттєвос-
ти, в якому враження то клекочуть, то завмирають, і тоді ви-
никає відчуття, що ти, немовби в м’якому дзеркалі водяної гла-
діні, пов’язаний з усім на світі й, незалежно від власної волі, 
даєш і береш. о, це дивне відчуття, коли зникають межі й зни-
кає безмежжя поза тобою і всередині в тебе, відчуття, одна-
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ково властиве і коханню, й містиці! аґата розповідала про це, 
звичайно, не такими словами, які вже самі собою все поясню-
вали, ні, вона просто навела поспіль кілька пристрасних урив-
ків зі своїх спогадів; але й Ульріх, хоч уже й не раз про це за-
мислювався, теж не міг пояснити ці переживання і враження, 
а головне – не знав, з чого виходити, намагаючись їх поясни-
ти, – з них самих чи зі звичайної логіки здорового глузду; са-
мому йому те й те було однаково близьке – йому, але не сестрі 
з її оголеною пристрастю. тому його відповідь виявилася про-
сто посередництвом, такою собі перевіркою можливостей. він 
нагадав про дивовижну спорідненість між мисленням і морал-
лю, – спорідненість, що народжується в тому піднесеному ста-
ні, про який вони розмовляли й у якому кожну думку сприй-
мають як щастя, подію й дарунок і не лише не відкладають про 
запас, а й узагалі не пов’язують з потягом до подолання й при-
власнення, утримання й спостереження, завдяки чому насоло-
ду від володіння самим собою в голові не менше, ніж у серці, 
замінює безмежна самовіддача й самообмеження. 

– один раз у житті, – мрійливо-рішуче відповіла на це 
аґата, – все, що ти робиш, ти робиш задля когось іншого. 
ти бачиш, як для нього світить сонце. він повсюди, а тебе са-
мої немає ніде. І все ж таки це – не «егоїзм удвох», адже з 
тим другим має відбуватися точнісінько те саме. зрештою обоє 
майже перестають існувати одне для одного, а лишається тіль-
ки світ для двох людей, і складається він із поваги, вірности, 
дружби й самовідданости! 

У темряві кімнати щока її горіла від запалу, мов троянда в 
затінку. й Ульріх попрохав:

– а тепер поговорімо знову тверезіше; у цих речах надто 
часто буває махлюють. 

Їй і це не видалося несправедливим. Мабуть, через її роз-
дратованість, яка все ще не зовсім уляглася, такий реалістич-
ний заклик трохи притлумив її захват; але це непевне тремтін-
ня межі назвати відчуттям неприємним не можна було.

Ульріх заявив, що це, мовляв, неподобство – тлумачити пе-
реживання й враження, про які вони розмовляли, так, немов-
би в них відбувається не просто своєрідна переміна мислення, 
а на зміну звичайному мисленню приходить надлюдське. І хай 
би там як те називали – божественним осяянням чи, за новіт-
ньою модою, просто інтуїцією, – він вважав це найбільшою 
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перешкодою справжньому розумінню. на його переконання, 
нічого не виграєш, поступившись фантазіям, які не витриму-
ють зваженої перевірки. 

– Це, – вигукнув він, – тільки вощані крила Ікара, які у 
високості розтоплюються. Якщо хочеш літати не лише уві сні, 
то треба навчитися літати на крилах залізних. – І, кивнувши 
головою на свої книжки, по короткій хвилі повів далі: – ось 
християнські, юдейські, індійські й китайські свідчення; деко-
трих з них відділяють одного від одного понад тисячу років. а 
проте в усіх виявляєш ту саму, відмінну від звичайної, але за-
галом цілісну структуру внутрішнього руху. всі вони майже з 
точністю відрізняються одне від одного лише тим, щó йде від 
їхнього зв’язку з тою чи тою теологічною системою, з релігій-
ною будовою, під дахом якої вони знайшли прихисток. вихо-
дить, ми маємо право припустити, що є ще один певний стан, 
незвичайний і дуже важливий, в який здатна перейти людина 
і який давніший за релігії. 

а з другого боку, – додав він, – церкви, тобто цивілізова-
ні колективи релігійних людей, завжди ставилися до цього ста-
ну з недовірою, що нагадує недовіру бюрократа до приватно-
го підприємництва. його захоплень вони ніколи не сприйма-
ли без застережень, а навпаки, докладали великих і, очевид-
но, виправданих зусиль до того, щоб замінити їх реґламентова-
ною і зрозумілою мораллю. тож історія цього стану – це ніби 
проґресивне заперечення й витіснення, що нагадує осушуван-
ня болота.

а коли духовне панування церкви, – завершив він, – і 
її лексика застаріли, дійшло, певна річ, до того, що цей наш 
стан узагалі почали вважати всього-на-всього якоюсь вигад-
кою. Чому це буржуазна культура, що прийшла на зміну релі-
гійній, мала бути релігійнішою, ніж та?! вона довела той дру-
гий стан до убозтва, до ролі собаки, який приносить у зубах 
нагромаджений досвід. нині безліч людей нарікають на розум 
і намагаються переконати нас, що у хвилини, коли на них схо-
дить найглибша мудрість, їм допомагає мислити якась особлива 
здатність, вища, ніж звичайна здатність мислити. Це – остан-
ні, самі собою вже цілком і повністю раціоналістичні, публічні 
рештки такого явища; останні рештки висушеного болота ви-
явилися казна-чим! отож колишній стан тепер можуть дозво-
лити собі, крім поетів у віршах, лише неосвічені люди в перші 
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тижні кохання як тимчасове сум’яття; це, сказати б, запізнілі 
зелені листочки, що іноді розпускаються на дерев’яних ліжках 
і катедрах. але там, де цей стан спробує повернутися до сво-
го первісного бурхливого росту, його нещадно випалюють вог-
нем і затоптують! 

Ульріх говорив майже так само довго, як хірург миє до лік-
тів руки, щоб не занести в операційне поле мікробів; і з таким 
самим терпінням, такою самою самовідданістю і спокоєм, які 
не в’яжуться з неминучим хвилюванням в операційній залі. та, 
домігшись цілковитої стерильности, він мало не з тугою зга-
дав про невеличку інфекцію й лихоманку, бо тверезість любив 
не заради неї самої. аґата сиділа на драбинці, з якої діставали 
з полиць книжки, й коли брат примовк, нічим не виявила сво-
го зацікавлення; вона дивилася в безкраю, океанську сіризну 
неба й прислухалася до мовчання так, як перед цим – до слів. 
тож Ульріх із трохи відчутною впертістю – він ледве прихову-
вав її за жартівливим тоном – провадив далі: 

– то повернімося до нашої лавки в горах і череди, – за-
пропонував він. – Уяви собі, що там сидить який-небудь кан-
целярист у новеньких, щойно з фабрики, шкіряних штанях із 
зеленими підтяжками, на яких вигаптувано: «боже поможи!» 
Цей чоловік втілює реальний зміст життя – зміст, сказати б, 
у відпустці. тому власне існування чоловік наразі усвідомлює, 
певна річ, не так, як завжди. спостерігаючи за чередою, він ко-
рів не лічить, числами не оперує, не визначає живої ваги ху-
доби, що перед ним пасеться, прощає своїх ворогів і з ніжніс-
тю думає про свою сім’ю. Череда обернулася для нього з речі 
практичної на річ, сказати б, моральну. Можливо, звісно, що 
він усе ж таки щось там прикидає на око, оперує числами й не 
зовсім прощає, але все це принаймні повито лісовим шелестом, 
дзюрчанням струмка й сонячним світлом. однією фразою це 
можна сказати так: те, що загалом становить зміст його життя, 
йому видається «далеким» і «по суті, малозначущим». 

– вакаційний настрій, – машинально докинула аґата. 
– Цілком слушно! І коли невакаційне життя-буття вида-

ється йому тут «по суті, малозначущим», то це означає лише 
одне: поки триває відпустка. отже, сьогодні істина полягає ось 
у чому: в людини два стани буття, свідомости й мислення, й від 
смертельного жаху, який це могло б їй навіяти, вона рятуєть-
ся тим, що один стан вважає відпусткою від другого, перервою 
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всередині його, відпочинком від нього чи ще чим-небудь, про 
що вона, здається їй, знає. а містика, навпаки, була б пов’язана 
з планами на тривалі вакації. той канцелярист, мабуть, поба-
чить у цьому щось ганебне й ту ж мить, як він це, зрештою, 
й робить щоразу наприкінці відпустки, відчує: справжнє жит-
тя – в його впорядкованій канцелярії. а хіба ми відчуваємо 
щось інше? Можна дати чому-небудь лад чи ні – ось від чого 
завжди залежить те, як людина до чого-небудь поставиться – 
цілком серйозно чи ні; і саме тут цим переживанням і вражен-
ням щастить менше, бо за тисячі років вони не позбулися сво-
го первісного безладу й незавершености. І для таких речей є 
готове поняття «манія» – манія релігійна чи любовна, як тобі 
завгодно; можеш не сумніватися: нині навіть більшість людей 
релігійних так позаражалися науковим мисленням, що не ва-
жаться придивитися, що ж це таке горить у самісінькій глиби-
ні їхнього серця, і завше ладні назвати той пал по-медичному 
– манією, навіть коли офіційно висловлюються й інакше! 

аґата звела на брата погляд, в якому щось зашипіло, як ото 
вогонь під дощем. 

– нарешті ти таки вивів нас зі скрутного становища! – за-
кинула вона йому, коли він змовк.

– Маєш рацію, – погодився він. – та ось що дивно: ми за-
крили все це, як ото затуляють дошками небезпечну криницю; 
але якась краплина цієї жахливої диво-води все ж таки лиши-
лася й пропалює дірку в усіх наших ідеалах. Жоден із них не 
бездоганний цілком, жоден не робить нас щасливими; всі вони 
вказують на щось таке, чого немає. та ми з тобою про це сьо-
годні вже балакали-перебалакали. наша культура – то храм 
чогось такого, що якби воно було не під охороною, то його на-
зивали б манією, але воднораз воно й під її охороною, наче у 
в’язниці, і ми не певні, від чого страждаємо – від надлишку 
чи від нестачі. 

– Мабуть, ти ніколи не важився пускатись на таке безо-
глядно, – з жалем промовила аґата, сходячи з драбинки.

власне, вони давали лад письмовій батьковій спадщині, й 
від цієї роботи, що згодом стала невідкладною, їхню увагу про-
сто відвертали спочатку книжки, а потім розмова. нарешті 
обоє знов заходилися переглядати розпорядження й помітки, 
що стосувалися розподілу майна, бо день, до якого вони вмови-
ли Гаґауера зачекати, був уже не за горами; та перше ніж вони 
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серйозно приступили до цієї роботи, аґата підвела очі від па-
перів і ще раз спитала:

– настільки ти сам віриш у все, про що розповідав мені?
Ульріх, не підводячи погляду, відповів: 
– Уяви собі, що в тій череді, коли серце твоє зреклося сві-

ту, був злий бик! спробуй таки повірити, що смертельна не-
дуга, про яку ти розповідала, протікала б інакше, якби твої по-
чуття ні не мить не пригасали! – нарешті він підвів голову й 
показав на папери, що лежали в нього під руками. – а закон, 
право, міра? Гадаєш, вони зовсім зайві?

– то наскільки ж ти віриш? – стояла на своєму аґата. 
– І вірю, й не вірю, – сказав Ульріх. 
– отже, не віриш, – виснувала аґата. 
Цієї миті в їхню бесіду втрутився випадок; коли Ульріх, 

який ані мав бажання повертатися до їхніх перемовин, ані був 
достатньо спокійний, щоб по-діловому міркувати, саме захо-
дився збирати розкладені перед собою папери, на підлогу щось 
упало. то була сяк-так перев’язана пака всілякої всячини, яку 
разом із заповітом випадково видобули на світ божий з кутка 
шухляди в письмовому столі, де вона, забута своїм власником, 
пролежала, мабуть, десятки років. Ульріх підняв її з підлоги, 
кинув на неї неуважний погляд і на окремих аркушах упізнав 
батьків почерк, але не старечий, а ще тієї пори, коли батько 
був при силі. Ульріх придивився пильніше й, крім списаних ар-
кушів, побачив ще гральні карти, світлини та всілякі дрібнич-
ки й хутко збагнув, щó саме знайшов. Це була «потайна шух-
ляда» столу. серед паперів виявилися ретельно записані, пе-
реважно масні анекдоти; світлини оголених натур, призначені 
для пересилання в конвертах поштові листівки з дебелими пас-
тушками, в яких можна було ззаду стягти штанці; гральні кар-
ти, на вигляд цілком пристойні, та якщо подивитися на світло, 
вони показували жахливі речі; чоловічки, які, коли натисну-
ти їм на черевце, витворяли казна-що; і ще багато чого іншо-
го. старий добродій про ці речі в шухляді вже давно, певна річ, 
забув, а то вчасно їх знищив би. вони вочевидь лишилися ще 
від тієї пори, коли багато хто з уже літніх неодружених чоло-
віків і вдівців зігрівають собі душу такими непристойностями; 
однак Ульріх почервонів, опинившись віч-на-віч із несхованою 
батьковою фантазією, яку смерть відділила від плоті. він ту ж 
мить виразно збагнув зв’язок із щойно перерваною розмовою. 
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І все ж таки першим його імпульсом було знищити ці свідчен-
ня, поки вони не потрапили на очі аґаті. Проте аґата вже за-
вважила, що йому потрапило до рук щось незвичайне, тож він 
раптом передумав і підкликав її. 

він хотів зачекати й почути, щó вона скаже. несподівано 
ним знов опанувала думка, що сестра ж бо, як-не-як, жінка, 
котра, мабуть, має досвід, і про це він під час триваліших їхніх 
бесід геть забував. однак з її обличчя не можна було прочита-
ти, про що вона думає; підпільну батькову спадщину вона роз-
глядала поважно й спокійно, часом неприховано, проте досить 
стримано всміхаючись. тож Ульріх, усупереч власному наміру, 
заговорив сам.

– оце ось – останні рештки містики! – промовив він роз-
дратовано й весело воднораз. – У тій самій шухляді й заповіт 
із суворими моральними настановами, й оця бридота!

він підвівся й заходив туди-сюди по кімнаті. І щойно ска-
зав перші слова, як аґатине мовчання спонукало його говори-
ти далі. 

– ти спитала, у що я вірю, – почав він. – Я вірю, що всі 
приписи нашої моралі – це поступки суспільству дикунів. 

Я вірю, що всі вони хибні.
з-поза них прозирає інший сенс. вогонь, який має їх пере-

топити. 
Я вірю, що ніщо не завершено. 
Я вірю, що ні в чому немає рівноваги, що все прагне вивер-

шитись коштом чогось іншого.
ось у що я вірю; це народилося зі мною, чи з ним народив-

ся я. 
Після кожної фрази він спинявся, бо говорив негучно й мав 

якось наголосити на важливості свого зізнання. Погляд його 
затримався тепер на класичних гіпсових бюстах, що стояли 
вгорі на книжкових полицях; він побачив якусь Мінерву, яко-
гось сократа; пригадав, що Ґьоте поставив був у себе в кімнаті 
гіпсову голову юнони, більшу від натуральної величини. три-
вожно далекою видалася йому та пристрасть. те, що колись 
було квітучою ідеєю, відтоді обернулося на мертвий класи-
цизм. стало запізнілою непоступливістю й педантизмом бать-
кових сучасників. виявилося марним. 

– Мораль, яку ми успадкували, така, ніби нас послали йти 
напнутою над проваллям хисткою линвою, – сказав він, – і 
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не дали нам жодної напутньої поради, крім однієї: «тримайся 
рівно й твердо!» 

а я, і пальцем не кивнувши, прийшов на світ, схоже, з ін-
шою мораллю. 

ти спитала мене, у що я вірю! Я вірю, що мені можна ти-
сячу разів підручними доказами довести: оце ось – добре чи 
гарно, і я лишуся до цього байдужим, а робитиму висновок з 
однієї-однісінької ознаки: підносить мене сама близькість цьо-
го чи опускає.

Пробуджує мене це до життя чи ні. 
Щó про це промовляє – лише мій мозок і мій язик чи й 

променистий трепет аж у моїх пучках. 
але й довести я нічого не можу.
І я навіть не маю сумніву, що людина, котра цьому піддаєть-

ся, – пропаща. вона опиняється в сутінках. У тумані й казна в 
чому. У нерозбірливій нудьзі. 

Якщо наше життя позбавити однозначности, лишиться ста-
вок із коропами без щуки. 

Я вірю, що тоді підлота – це навіть наш добрий геній-
охоронець!

Я, отже, не вірю!
та насамперед я не вірю в те, що добро зв’язує руки злу, – 

в цю мішанину нашої культури. Це мені огидно! 
Я вірю, отже, й не вірю!
але я вірю, можливо, що по якімсь часі люди стануть, з од-

ного боку, дуже розумними, а з другого – містиками. Можли-
во, наша мораль уже й тепер розпадається на ці дві складові. Я 
міг би навіть сказати: на математику й містику. на практичну 
меліорацію й невідомі авантюри!

Уже багато років Ульріх не бував такий щиро схвильова-
ний. він не звернув увагу на те, що у своїй промові вжив слово 
«можливо», воно здалося йому цілком природним.

аґата тим часом стояла навколішки перед грубою; поряд на 
підлозі лежала пака світлин і паперів; аґата ще раз перегляда-
ла кожен аркуш окремо й кидала їх у вогонь. вона була не зо-
всім глуха до вульґарної похітливости цих непристойностей. 
вона відчувала, як вони збуджують її тіло. У неї було таке вра-
ження, немовби вона майже перестала бути сама собою – так 
наче ото десь у глухій місцині відчуваєш, як зовсім неподалік 
прошмигнув кролик. вона не знала, чи не соромно було б ска-
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зати про це братові; але вона до глибини душі стомилася й ні 
про що розмовляти вже не хотіла. не слухала вона й того, що 
казав він; серце її надто змучилося від цих злетів і падінь, воно 
вже нічого не сприймало. завжди хтось інший краще за неї 
знав, щó правильно, а що – ні; вона про це міркувала, але мір-
кувала – можливо, через те, що їй було соромно, – із зача-
єною впертістю. ступити на недозволений чи потайний шлях 
– у цьому вона відчувала свою перевагу над Ульріхом. вона 
чула, як він обережно знов і знов вертав назад від усього, до 
чого, захопившись, дійшов, і слова його падали в її слух важки-
ми краплями щастя й журби. 

13.
Ульріх повертається, і ґенерал доповідає йому 

про все, що він пропустив

Через два дні Ульріх уже стояв у своєму покинутому бу-
динку. день іще тільки починався. Помешкання було старан-
но прибране, ніде ні порошинки, все блищало; і книжки й па-
пери, точнісінько так само, як він лишив їх, коли поквапно 
від’їздив, лежали на столах під наглядом слуги, просто розгор-
нені чи й помережені тепер уже незрозумілими позначками, а 
в декотрих поміж сторінками навіть стримів забутий ним олі-
вець. але все остигло й застигло, як ото метал у плавильного 
тиґлі, під яким уже ніхто не підтримує вогню. нестерпно тве-
резо, безтямно дивився Ульріх на відбиток минулої пори, на 
матрицю бурхливих хвилювань і думок, що заповнювала ту 
матрицю пори. торкатися цих решток самого себе йому було 
невимовно огидно. «тепер це тягнеться, – подумалось йому, 
– крізь двері через увесь будинок, аж до безглуздя отих оле-
нячих рогів у вестибюлі внизу. Яким життям я жив останній 
рік! – він, де стояв, заплющив очі, щоб нічого не бачити. – Як 
добре, що скоро вона до мене приїде, ми влаштуємо тут усе 
по-іншому!» – подумав він. а потім усе ж таки відчув спокусу 
відновити в пам’яті останні години, які провів тут; йому здава-
лося, що він не був удома безкінечно довго, і його потягло на 
порівняння. Клариса – це було ніщо. але до того й після того: 
дивне хвилювання, в якому він квапився додому, а потім цілу 
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ніч таке враження, немовби світ плавиться! «Мов залізо, яке 
під дуже великим тиском стає м’яким, – подумав він. – Уже 
починає текти, а все ж лишається залізом. Чоловік силоміць 
проникає у світ, – ввижалося йому, – та раптом світ навко-
ло нього змикається, й усе вже має інший вигляд. Розпалися 
зв’язки. запався шлях, яким він прийшов і яким має йти далі. 
Мерехтлива замкненість там, де він ще тільки-но бачив мету 
чи, власне, тверезу порожнечу, що простирається перед кож-
ною метою». очей Ульріх усе ще не розплющував. Повільно, 
мов тінь, поверталося те відчуття. Це відбувалося так, немовби 
воно поверталося на те саме місце, де він стояв тоді й стояв те-
пер, – оте відчуття, яке жило радше в зовнішньому просторі, 
ніж усере дині, у свідомості; власне, то взагалі було ні відчуття, 
ні думка, а був якийсь лиховісний процес. Якби тоді хтось був 
такий самий украй знервований і самотній, як він, той легко 
подумав би, що то сама сутність світу вивертається нутрощами 
назовні; і раптом йому стало очевидно (хтозна тільки, чому це 
сталося аж тепер), так наче він побачив це навіч, просто спо-
кійно озирнувшись назад: передчуття вже тоді провіщало йому 
зустріч із сестрою, бо від тієї хвилини якісь дивовижні сили 
вели його дух до… та перше ніж Ульріх устиг сказати подум-
ки: «до вчорашнього дня», – він так різко стрепенувся й так 
поквапно відвернувся від своїх спогадів, немовби наштовхнув-
ся на якийсь гострий кут; тут було щось таке, думати про що 
йому ще не хотілося! 

він ступив до письмового столу й, не роздягаючись із доро-
ги, проглянув пошту на ньому. І був розчарований, коли не ви-
явив там телеграми від сестри, хоча сподіватися на телеграму 
він і не мав підстав. на столі лежала гора співчуттів упереміш 
із науковою кореспонденцією та рекламними матеріалами від 
книготорговців. були два листи від бонадеї, на дотик такі тов-
сті, що наразі він навіть не схотів їх розпечатувати. серед по-
шти трапилося настійне прохання графа Ляйнсдорфа навіда-
тися до нього, а також два солоденькі листи-цидулочки від ді-
отими, яка також запрошувала його завітати до неї відразу по 
приїзді; в одному з тих листів, пізнішому, Ульріх, коли пере-
читав його уважніше, виявив неофіційні нотки, вельми друж-
ні, сповнені щему й ледве не ніжности. він узяв список лю-
дей, котрі телефонували, коли його не було вдома: ґенерал фон 
Штум, начальник відділу туцці, двічі – від домашнього секре-
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таріату графа Ляйнсдорфа, багато разів – жінка, яка не нази-
валася (либонь, бонадея), директор банку Лео Фішель, а також 
усілякі ділові дзвінки. Поки Ульріх, усе ще стоячи край пись-
мового столу, читав список, озвався телефон; узявши слухав-
ку, Ульріх почув: 

– військове міністерство, відділ освіти й навчання, капрал 
Гірш. 

той чоловік вочевидь був дуже спантеличений, несподівано 
почувши голос самого Ульріха, й поквапився запевнити, що те-
лефонувати щоранку о десятій наказав пан ґенерал, і зараз він, 
мовляв, візьме слухавку сам. 

за п’ять хвилин Штум уже особисто запевняв, що ще цьо-
го ж таки ранку має взяти участь у «винятково важливій нара-
ді», а доти йому треба неодмінно поговорити з Ульріхом; на за-
питання, в чому річ і чи не можна з’ясувати все в телефонній 
розмові, ґенерал зітхнув у слухавку й відказав: 

– новини, турботи, питання.
тож нічого певного почути від нього не пощастило. а вже за 

двадцять хвилин біля воріт спинився фіакр військового мініс-
терства, й ґенерал Штум ввійшов до будинку в супроводі орди-
нарця з великою шкіряною текою на плечі. Це сховище ґене-
ралових духовних турбот Ульріх добре знав ще від часів страте-
гічних планувань та кадастру великих ідей, тож запитально звів 
брови. Штум фон бордвер усміхнувся, відіслав ординарця назад 
до екіпажа, розстебнув мундира, щоб дістати ключика від замка 
із секретом (того ключика він носив на ланцюжку на шиї), віді-
мкнув теку й, не кажучи ні слова, дістав із неї дві солдатські хлі-
бини (як виявилося, там нічого більше й не було). 

– наш новий хліб, – пояснив він після вмисне витриманої 
паузи. – Я приніс тобі скуштувати! 

– дуже мило з твого боку, – сказав Ульріх, – що після 
того, як я провів ніч у дорозі, ти, замість дати мені виспатися, 
приносиш хліб. 

– Якщо маєш удома горілку – а ти її, сподіваюся, маєш, – 
правив своєї ґенерал, – то після безсонної ночі кращого сні-
данку, ніж хліб та горілка, й не треба. Якось ти розповідав мені, 
що наш солдатський хліб – це єдине, що тобі припало до впо-
доби на імператорській службі, і я ладен стверджувати, що у 
випіканні хліба австрійське військо випереджає решту військ, 
надто відтоді, як інтендантство ввело в раціон цей новий ґату-
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нок – «тисячу дев’ятсот чотирнадцять»! того ж я його й при-
ніс, це одна з причин. а крім того, тепер я, щоб ти знав, дотри-
муюся такого правила завжди. Я, звісно, не повинен цілісінь-
кий день висиджувати у своєму кріслі й звітувати про кожен 
крок, який роблю за поріг свого кабінету, це ж бо само собою 
зрозуміло; але ти знаєш, що ґенеральний штаб недарма назива-
ють єзуїтським корпусом, і завжди доходить до перешіптувань, 
коли кого-небудь часто не буває на місці, а його превосходи-
тельство фон Фрост, мій шеф, усе ж таки, либонь, загалом не 
має повного уявлення про масштаби розуму – я хочу сказати, 
розуму цивільного, тож із певного часу я, коли виходжу тро-
хи розім’яти кісточки, завше беру із собою теку й ординарця, 
а щоб ординарець не думав, що тека порожня, я щоразу кладу 
в неї по дві хлібини. 

Ульріх мимоволі засміявся, й ґенерал задоволено розсміяв-
ся й собі. 

– схоже, великі ідеї людства тішать тебе вже не так, як ко-
лись? – спитав Ульріх.

– Усіх вони тішать тепер не так, – відказав Штум, краючи 
своїм складаним ножиком хліб. – тепер кинуто гасло «діяти!»

– ти маєш мені це пояснити. 
– на те ж я й прийшов. тебе людиною дії не назвеш!
– ні?
– ні.
– Уже й не знаю! 
– Я й сам, либонь, не знаю. але так кажуть.
– Хто?
– арнгайм, приміром.
– ти в добрих стосунках з арнгаймом? 
– ну звісно! Ми з ним у прекрасних стосунках. Якби він не був 

такий великий розум, ми б уже давно перейшли б з ним на «ти»! 
– Чи й ти маєш до діла з нафтовими родовищами? 
Ґенерал надпив горілки, принести яку попросив Ульріха, й 

закушував хлібом, щоб виграти час.
– Чудово смакує, – промовив він із напханим ротом, не 

кидаючи жувати. 
– та маєш ти до діла з нафтовими родовищами, ну звісно, 

маєш! – раптом сяйнув здогад в Ульріха. – адже це питання 
стосується вашого морського управління, яке потребує палива 
для суден, і якщо арнгайм хоче скупити нафтоносні землі, то 
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йому доведеться піти вам на поступки й дешево поставляти на-
фту. а з другого боку, Галичина – стратегічний плацдарм і ґла-
сіс проти Росії, тож ви маєте вживати захотів, щоб нафтови-
добуток, який він має намір там розгорнути, був особливо до-
бре захищений на випадок війни. виходить, вам, знову ж таки, 
піде назустріч його завод з виробництва панцерних плит для 
гармат, які вам потрібні. Як же це я досі про це не здогадався! 
та ви ж бо просто-таки один для одного народжені! 

Ґенерал задля обережности заходився жувати ще й другий 
окраєць хліба; але стримуватись далі він уже не міг і, докла-
даючи неймовірних зусиль, щоб одразу проковтнути все, що 
було в роті, промовив:

– тобі легко казати: «Піде назустріч!» ти навіть не уявля-
єш собі, який він жмикрут! Перепрошую, – вибачився він за 
це слово. – ти не уявляєш собі, з якою моральною гідністю 
він залагоджує такі справи! Я навіть не здогадувався, що, при-
міром, десять гелерів за тонно-кілометр залізницею – це пи-
тання переконань, і з цього приводу треба звертатися до Ґьоте 
чи до якоїсь історії філософії! 

– Чи не ти провадиш ці перемовини?
Ґенерал вихилив іще чарку.
– Про перемовини я взагалі нічого не казав! назви це, 

якщо хочеш, обміном думками.
– І таке доручення дістав ти? 
– ніякого доручення ніхто не діставав! Просто тривають 

розмови. адже час від часу можна побалакати й про щось 
інше, крім паралельної акції. а якщо хтось і дістав доручення, 
то аж ніяк не я. такі питання до сфери управління освіти й на-
вчання не входить Це – компетенція імператорської канцеля-
рії, у крайньому разі ще інтендантства. Якщо я взагалі до цього 
й причетний, то лише як такий собі консультант з питань ци-
вільної духовности; так би мовити, тлумач, тому що цей арн-
гайм такий освічений!

– І тому що завдяки мені й діотимі ти постійно з ним зу-
стрічаєшся! Штуме, любий мій, якщо хочеш ховатися за мною, 
як за слоном-горою, то кажи мені правду!

але Штум тим часом уже встиг до цього підготуватися. 
– навіщо питаєш, коли й так знаєш усю правду! – обуре-

но відказав він. – Гадаєш, із мене можна робити дурня, а я й 
не здогадуюся, що арнгайм тобі довіряє?!
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– анічогісінько я не знаю!
– але ж ти сам щойно сказав, що знаєш!
– Про нафтові родовища знаю. 
– а потім ти сказав, що в нас із арнгаймом спільні інте-

реси щодо тих родовищ. дай слово чести, що про це знаєш, і 
тоді я зможу розповісти тобі все. – Штум фон бордвер схопив 
нерішучу руку Ульріха й, зазирнувши йому в очі, лукаво ска-
зав: – Гаразд, коли вже ти даєш мені слово чести, що про все 
знаєш, то я теж даю тобі слово чести, що ти про все вже зна-
єш! адже так? а більш нічого й немає. арнгайм хоче запряг-
ти нас, а ми – його. а ти знаєш, у мене через діотиму часом 
бувають надзвичайно складні душевні конфлікти! – вигукнув 
він. – тільки нікому про це анічичирк., це військова таємниця! 
– Ґенерал був вочевидь задоволений. – а чи знаєш ти взагалі, 
що таке військова таємниця? – провадив він. – Кілька років 
тому, коли в боснії оголосили мобілізацію, у військовому мініс-
терстві мені хотіли були дати по шапці, я тоді ходив іще пол-
ковником, і мене зробили командиром батальйону ополченців; 
я міг би командувати, звісно, й бригадою, та позаяк я, буцімто, 
кавалерист і позаяк у них свербіли руки дати мені по шапці, 
то мене послали в батальйон. а оскільки без грошей не пово-
юєш, то мені, коли я прибув туди, передали ще й батальйонну 
касу. Чи ти, як служив у війську, коли-небудь бачив таку шту-
ку? вона скидається трохи на домовину, а трохи на ясла, сама 
з грубого дерева і з усіх боків укріплена залізними штабами, 
як ото фортечна брама. Каса має три замки, а ключі до них но-
сять при собі три чоловіки, кожен по одному, щоб ніхто не міг 
відімкнути її сам. Це – командир і два касири-замикачі. отож 
коли я туди прибув, ми зібралися, наче на молитву, й відмика-
ли замки один по одному, і святобливо діставали паки банкнот, 
і я здавався сам собі таким собі архіпастирем, якому на літургії 
помагають двоє служників, тільки замість Євангелія ми читали 
числа з казенних протоколів. зробивши те діло, ми закрили ту 
скриню, поставили на місце штаби, позамикали замки, себто 
зробили все у зворотному порядку, після чого мені ще довело-
ся щось сказати – щó саме, вже не пригадую, – і на цьому та 
врочиста церемонія завершилася... Принаймні так я собі поду-
мав, та й ти подумав би те саме, і я перейнявся тоді неабиякою 
повагою до непохитної завбачливости військової адміністрації 
у воєнний час! але тоді при мені був фокстер’єрчик, поперед-
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ник мого теперішнього, така вже розумна тваринка, до того ж 
ніякі інструкції не забороняли мати при собі в таких випадках 
собаку. але досить було йому вздріти де-небудь нору чи дір-
ку, як він одразу заходжувався, мов скажений, гребтися в ній. 
отож збираюся я вже йти, коли бачу – спот (так звали того 
пса, він був англієць) крутиться коло тої скрині, й відтягти його 
звідти годі й думати. а всі ж бо не раз чули, що вірні собаки 
допомагають викрити й щонайтаємніші злочинні змови, а тут 
ще й до війни ось-ось дійде, тож я собі й подумав: ану ж погля-
ну, що там спот винюхав. І що ж, ти гадаєш, він там знайшов? 
знаєш, ополченським батальйонам інтендантство видає обмун-
дирування не дуже нове, тож і каса нам дісталася старенька, 
бувала в бувальцях. але я й у думці не покладав, що, поки ми 
втрьох замикаємо її спереду, ззаду, біля самого дна, в ній зяє 
дірка, в яку можна закласти руку по самий лікоть! там у дош-
ці був сучок, і в одній з попередніх війн він випав. та що тут 
удієш? Коли прийшла очікувана заміна, вся та тривога з бос-
нією вже вляглася, а доти ми щотижня так само проробляли 
оту свою врочисту церемонію, тільки спота я вже лишав удо-
ма, щоб він нікому не виказав тої таємниці з діркою. тож те-
пер сам бачиш, який вигляд має за певних обставин військо-
ва таємниця! 

– Гм, а мені здається, ти й досі не такий відкритий, як та 
твоя скриня, – відповів Ульріх. – то ви таки укладете угоду 
чи ні?

– не знаю, даю тобі ґенштабістське слово чести, що до 
цього ще не дійшло.

– а Ляйнсдорф?
– той про це, звісно, нічого не здогадується. схилити його 

на біг арнгайма теж не можна. Я чув, нібито він страшенно ро-
зізлився через ту демонстрацію, яка була ще при тобі; тепер 
він лихої волі проти німців.

– а туцці? – спитав Ульріх, допитуючи ґенерала далі.
– Хто-хто, а той має довідатися про це останнім! він одразу 

поламав би весь план. Усі ми, певна річ, хочемо миру, але ми, 
військові, служимо йому не так, як бюрократи!

– а діотима?
– ох, прошу тебе! Це ж бо діло абсолютно чоловіче, про 

таке вона не годна думати навіть у рукавичках! У мене не ста-
не духу обтяжувати її правдою. Як я розумію, арнгайм теж ні-
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чого їй про це не каже. адже він балакає, знаєш, дуже багато 
й доладно, і один раз про що-небудь змовчати – то для ньо-
го просто насолода. Це те саме, гадаю, що перехилити нишком 
чарку гіркої! 

– а ти знаєш, що ти став пройдисвітом?! за твоє здоров’я! 
– І Ульріх перехилив свою чарку. 

– ні, я не пройдисвіт, – відказав, захищаючись ґенерал. – 
Я – учасник міністерської наради. а на нараді кожен викла-
дає те, що сам вважає за правильне й за потрібне, і наприкін-
ці з того всього виходить щось таке, чого цілком мати ніхто не 
хотів: не що інше, як результат. не знаю, чи ти мене розумієш, 
але краще я пояснити цього не вмію. 

– звичайно, розумію. але з діотимою ви поводитесь усе ж 
таки підло.

– Шкода, якщо це так, – сказав Штум. – але знаєш, у 
ката чести не питай, тут годі й сперечатись; а ось власник ві-
рьовчаної фабрики, який просто поставляє в’язницям мотузки, 
може бути членом товариства моралі. на це ти достатньої ува-
ги не звертаєш.

– Це тобі арнгайм сказав! 
– Може, й він. не пригадую. тепер розібратися в духові 

стає чимдалі важче, – щиро поскаржився ґенерал.
– І що ж тут маю робити я? 
– Я, бач, подумав собі… ти ж бо, як-не-як, колишній офі-

цер…
– Гаразд, гаразд. але як це пов’язати з «людиною дії»? – 

ображено спитав Ульріх.
– Людиною дії? – здивовано перепитав ґенерал.
– ти ж бо почав усе це з того, що я – не людина дії?! 
– ах, он воно що. «Людина дії» тут, звісно, зовсім ні до 

чого. Просто я з того почав. Я хочу сказати, то арнгайм вва-
жає, що ти – аж ніяк не людина дії; одного разу він так і ска-
зав. тобі немає чого робити, вважає він, і це наводить тебе на 
думки. Чи щось таке.

– тобто, на думки марні? на такі, яких не можна «пере-
нести до владних сфер»? на думки задля думок? одне слово, 
на слушні й незалежні? так? Чи, може, на думки «далекого від 
світу естета»? 

– так, – дипломатично підтвердив Штум фон бордвер. – 
десь у цьому дусі.
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– в якому дусі? Як ти гадаєш, що становить більше не-
безпеку для духу – мрії чи нафтові промисли? тільки не за-
пихай собі хлібом рота, облиш! Мені геть байдуже, що думає 
про мене арнгайм. але ти на початку сказав: «Приміром, арн-
гайм…» то для кого ж іще я недостатньою мірою «людина дії»?

– ну, знаєш, таких немало, – запевнив Ульріха Штум. – Я 
ж бо тобі казав, що тепер кинуто гасло: «діяти!»

– І що це означає?
– Цього я й сам добре не знаю. Ляйнсдорф сказав, буцімто 

тепер має щось статися! з того й почалося. 
– а діотима?
– діотима каже: це – новий дух. І тепер багато хто так 

каже на соборі. Хотілося б мені знати, чи й тобі знайоме таке 
відчуття, коли просто-таки в кишках крутить через те, що у 
вродливої жінки така розумна голова?!

– охоче вірю, – зізнався Ульріх, не даючи Штумові ухи-
литися од відповіді, – але хотілося б почути, що каже діотима 
про цей новий дух. 

– Кажуть люди, – уточнив Штум. – Люди на соборі ка-
жуть, що час наповниться новим духом. не одразу, а за кілька 
років, якщо доти нічого аж такого не станеться. І дух той бу-
цімто на думки багатий не буде. та й почуття тепер теж не на 
часі. думки й почуття – то переважно для тих, кому нічого ро-
бити. одне слово, це – такий собі дух дії, та й годі, а більше я 
й сам не знаю. але часом, – замислено додав ґенерал, – мені 
вже спадало на гадку: а чи то кінець кінцем – попросту не вій-
ськовий дух?! 

– дія повинна мати сенс! – рішуче заявив Ульріх, і його 
сумління глибокою серйозністю, дуже далекою від оцих без-
глуздих, блазенських балачок, нагадало йому про першу таку 
розмову з аґатою на шведському земляному укріпленні. 

але ґенарал і собі промовив: 
– таж про це саме щойно сказав і я. Коли людині нічого 

робити й вона не знає, куди себе подіти, то вона така діяльна, 
що куди твоє діло! тоді вона репетує, напивається, бешкетує, 
присікується до коней і людей. але, з другого боку, адже ти не 
можеш не визнати: коли людина добре знає, чого хоче, то стає 
пронозою й лицеміром. ти поглянь лишень на якого-небудь мо-
лоденького ґенштабіста, коли він мовчки зціплює вуста й кри-
вить пику, як у Мольтке. Мине десять років, і він матиме під 
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мундиром черево, як у полководця, тільки воно свідчитиме не 
про його доброзичливість, як у мене, а про те, що там у ньо-
му – отрута. отож сказати, скільки сенсу має бути в дії, нелег-
ко. – він подумав і додав: – Якщо підійти до цього діла пра-
вильно, то у військових узагалі можна багато чого навчитись, і 
в цьому я переконуюся чимдалі глибше й глибше. та чи не зда-
ється тобі, що, сказати б, найпростіше було б усе ж таки зна-
йти високу ідею? 

– ні, – заперечив Ульріх. – то була дурниця.
– авжеж. але тоді лишається й справді тільки діяти, – зі-

тхнув Штум. – та я, по суті, й сам кажу майже те саме. до 
речі, а чи пригадуєш ти, як я колись попереджував тебе, що всі 
ці зайві думки зрештою призводять до вбивства? саме цьому 
й треба було б запобігати! – констатував він і спокусливо до-
дав: – Хто-небудь там мав би очолити це діло! 

– І яке ж завдання твоя добрая ласка зволить покласти тут 
на мене? – поцікавився Ульріх і, не криючись, позіхнув.

– Я вже йду, – запевнив його Штум. – та після того, як 
ми з тобою так гарненько погомоніли, ти, якби хотів бути вір-
ним товаришем, таки міг би взяти на себе одне важливе зав-
дання. Між діотимою й арнгаймом діється щось не те! 

– та що ти кажеш! – Господар трохи пожвавішав.
– сам побачиш, мені не доведеться тобі нічого розказува-

ти! до того ж вона довіряє тобі ще більше, ніж мені. 
– вона довіряє тобі? відколи ж це?
– вона вже трохи звикла до мене, – гордо заявив ґенерал.
– вітаю.
– атож. а ще ти маєш якомога скоріше побалакати з 

Ляйнс дорфом. Через його антипатію до прусаків.
– Цього я не робитиму.
– та ти послухай, я ж бо знаю, що арнгайм тобі не до шми-

ги. одначе зробити це ти однаково повинен.
– не через це. Я з Ляйнсдорфом узагалі не розмовлятиму. 
– Чому ж ні? такий славний старий добродій. Пихатий, я 

теж не можу його терпіти, але ж до тебе він чудово ставиться.
– Я тепер умиваю руки від усієї цієї історії. 
– але ж Ляйнсдорф тебе не відпустить. І діотима не під-

пустить. а вже я – то й поготів! ти ж бо не покинеш мене са-
мого?! 

– Мені вся ця історія здається надто безглуздою. 
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– Щодо цього ти, як завжди, маєш цілковиту рацію. але що 
на світі не безглузде?! Поглянь ось на мене, я теж геть безглуз-
дий. без тебе. то ти побалакаєш задля мене з Ляйнсдорфом?

– але що ж там з діотимою й арнгаймом? 
– Цього я тобі не скажу, а то ти не побалакаєш і з діоти-

мою! – Ґенералові раптом сяйнула думка: – Якщо схочеш, то 
Ляйнсдорф може взяти тобі в помічники секретаря, який ро-
битиме за тебе все, що тобі не до шмиги. або я виділю в твоє 
розпорядження чоловіка з військового міністерства. ти вмивай 
руки скільки завгодно, аби лиш вони й далі скеровували мене! 

– дай мені спершу виспатись, – попрохав Ульріх.
– Я не піду, поки не почую від тебе «так».
– Гаразд, посплю й обміркую, – погодився Ульріх. – не 

забудь покласти до своєї теки хліб військової науки! 

14.
Новеньке у Вальтера з Кларисою. 
Постановник і його глядачі

то неспокійний його стан погнав Ульріха ввечері до вальте-
ра з Кларисою. дорогою він намагався відновити в пам’яті лис-
та, якого стромив кудись у багаж чи згубив, але так уже й не 
пригадав жодних подробиць, крім останнього речення: «спо-
діваюся, незабаром ти повернешся», – та загального вражен-
ня, що йому треба буде поговорити, власне, з вальтером; з тим 
враженням були пов’язані не лише жаль і прикре відчуття, а й 
зловтіха. на цьому мимовільному, поверховому й мало значу-
щому відчутті він тепер і застряг, замість прогнати його, а в го-
лові панувало ніби запаморочення від висоти, яке минає, коли 
спускаєшся на землю. 

завернувши до будинку, він уздрів Кларису – та стояла на 
сонці під бічною стіною, обсадженою персиковими кущами; 
заклавши руки за спину, вона спиралася на пружне гілля й ди-
вилася вдалину, не помічаючи Ульріха. в її позі було щось са-
мозабутнє й заціпеніле, але воднораз і майже непомітна теа-
тральність, яку помічав лише товариш, котрий знав її харак-
терні риси. вигляд Клариса мала такий, наче грала роль у ви-
ставі важливих думок, що бентежили її душу, і одна з тих ду-
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мок саме захопила її й уже не відпускала. він пригадав, як вона 
сказала була: «дитину я хочу від тебе!» Цього дня ті слова були 
йому не такі неприємні, як тоді; він тихенько гукнув подругу 
й зачекав. 

а Клариса міркувала: «Цього разу Майнґаст перевтілюєть-
ся, перебуваючи в нас!» адже в його житті було вже досить ба-
гато дивовижних перевтілень, і він, жодним словом не відгук-
нувшись на докладну вальтерову відповідь, одного дня вико-
нав свою обіцянку – взяв та й приїхав. Клариса не мала сумні-
ву, що робота, до якої він приступив одразу по приїзді до них, 
пов’язана з перевтіленням. спогад про одного індійського бога, 
який перед кожним очищенням у кого-небудь спинявся, змі-
шався в ній зі спогадом про те, що комахи вибирають собі пев-
ні місця, щоб залялькуватися, і від цієї думки, що видалася їй 
надзвичайно здоровою й приземлено-надійною, Клариса пере-
йшла до чуттєвих духмянощів персикового живоплоту, плоди 
якого дозрівали на сонячному боці будинку. Логічним наслід-
ком усього цього було те, що тепер вона стояла під вікном у 
розпеченому промінні призахідного сонця, тоді як пророк схо-
вався до тінистого ґроту за стіною. напередодні він оголосив їй 
з вальтером, що німецьке Knecht*, як і англійське knight, спо-
чатку означало «юнак, хлопчина, зброєносець, чоловік, вправ-
ний зі зброєю, герой»; тож тепер вона казала собі: «Я – його 
слуга й зброєносець!» – і прислуговувала йому, й охороня-
ла його роботу. для цього вже не потрібно було ніяких слів; 
вона просто нерухомо стояла із засліпленим обличчям на сон-
ці, стійко зносячи його палюче проміння. 

Коли Ульріх заговорив до неї, її обличчя неквапно повер-
нулося в той бік, звідки несподівано пролунав голос, і Ульріх 
збагнув: сталась якась зміна. в очах, що дивилися йому назу-
стріч, чаївся холод, який випромінюють, коли згасає день, бар-
ви природи; і він ту ж мить усвідомив: від тебе їй уже нічо-
го не потрібно! в Кларисиному погляді вже ніщо не нагаду-
вало про те, що колись вона прагнула «силоміць вивільнити 
його з кам’яної брили», що він був великий диявол чи бог, що 
вона поривалася втекти з ним крізь «дірку в музиці», що хоті-
ла його вбити, якщо він її не покохає. загалом він, щоправда, 
не звернув на це аж такої уваги; таке може бути й звичайні-

* Раб, слуга, наймит (нім.).
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сінькою житейською дрібницею – оте погасле тепло корисли-
вости в чиєму-небудь погляді; і все ж воно вразило його, мов 
невеличка тріщина у покривалі життя, крізь яку прозирає бай-
дужне ніщо, і тоді було покладено початок багато чому з того, 
що сталося згодом. 

Ульріх довідався, що приїхав Майнґаст, і все зрозумів. вони 
тихенько рушили в будинок по вальтера й повернулися втрьох 
надвір так само тихенько, щоб не заважати творчості. дорогою 
Ульріх крізь прочинені двері двічі загледів Майнґастову спи-
ну. Гість поселився в порожній кімнаті, ізольованій від решти 
помешкання; Клариса з вальтером роздобули десь залізне ліж-
ко; кухонний табурет і залізна миска слугували умивальником 
і ванною, і, крім цих речей, у кімнаті з голими вікнами стояв 
лише старий мисник, де лежали книжки, та маленький нефар-
бований столик м’якого дерева. за цим столиком Майнґаст си-
дів тепер і писав, навіть не повернувши голови до трійці, що 
проходила повз його двері. Усе це Ульріх почасти побачив сам, 
почасти довідався від вальтера з Кларисою, які не вельми пере-
ймалися тим, що влаштували метра багато убогіше, аніж жили 
самі; навпаки, обоє чомусь навіть пишалися, що той лишив-
ся задоволений. для них це було зручно й зворушливо; валь-
тер запевняв, що та кімнатка, коли до неї ввійдеш, як там нема 
Майнґаста, дихає тим, чим дихає стара, потерта рукавичка, яку 
носила шляхетна й енерґійна рука! І Майнґаст справді-таки 
вельми задоволено працював у цій обстановці, що тішила його 
своєю солдатською простотою. тут метр відчував власну волю, 
яка творила на папері слова. а коли на додачу Клариса стояла, 
як оце щойно, під його вікном чи вгорі на сходах або просто 
сиділа у себе в кімнаті («загорнувшись у плащ невидимого пів-
нічного сяйва», як вона зізналася йому сама), то сусідство цієї 
шанолюбної учениці, на яку він впливав, мов удав на кролика, 
ще більше поглиблювало його радість. тоді перо його строчило 
свіжі думки, а у великих темних очах над тремтливим гострим 
носом спалахував вогонь. У такій обстановці він мав намір за-
вершити один із найважливіших розділів своєї нової книжки, 
і цю його працю слід було називати не просто книжкою, а бо-
йовим закликом до духу чоловіків нової доби! Коли з-під вікна, 
де стояла Клариса, до Майнґаста долинув незнайомий чолові-
чий голос, метр перервав роботу й обережно визирнув надвір; 
Ульріха він не впізнав, хоч невиразно його й пригадував, тож 
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кроки внизу на сходах не стали для нього причиною ані при-
чинити двері, ані повернути назад голову. Під піджак він одя-
гав грубого вовняного светра, й любив похизуватися, який він 
нечутливий до погоди й людей. 

Ульріха повели прогулятися й сподобили чести вислухати 
захоплені відгуки про метра, який тим часом у поті чола звер-
шував свою працю. 

вальтер сказав:
– Коли потоваришуєш з таким чоловіком, як Майнґаст, то 

аж тоді й збагнеш, що доти ти завше страждав від антипатії до 
решти людей! У спілкуванні з ним усе набуває, я б сказав, чис-
тих барв – і хоч би тобі крапелиночка сіризни!

а Клариса сказала:
– У спілкуванні з ним відчуваєш, що маєш долю; стаєш ціл-

ковитою особистістю й бачиш себе в яскравому світлі. 
вальтер додав:
– нині все розпадається на сотні пластів, утрачає прозо-

рість і виразність. а його дух – як скло! 
Ульріх їм відповів:
– Є цапи-відбувайли і є взірці чеснот. а є, крім того, кози, 

яким ті цапи потрібні!
вальтер не лишився в боргу:
– Я так і думав, що цей чоловік не припаде тобі до душі! 
а Клариса вигукнула:
– Якось ти сказав був, що не можна жити ідеєю. Пригаду-

єш? а Майнґаст уміє так жити!
вальтер висловився поміркованіше:
– Я, звісно, міг би дещо йому закинути…
Клариса перебила чоловіка:
– Коли слухаєш його, відчуваєш, як усередині тебе про-

ймає осяйний трепет.
Ульріх заперечив:
– Коли в чоловіка надто гарна голова, він зазвичай нікче-

ма; надто глибокі філософи зазвичай мислителі банальні; у по-
езії талантів, котрі ледве підносяться над посередністю, сучас-
ники зазвичай називають великими.

дивна це штука – захоплення. У житті окремої людини 
воно обмежене просто «нападами», а в житті спільноти це – 
тривале явище. вальтер, власне, відчував би глибше задоволен-
ня, якби сам посідав те місце, яке, на його й Кларисину думку, 
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належало Майнґасту, і хоч убий не розумів, чому це не так; але 
якась невеличка перевага все ж таки крилася й у тому, що все 
було так, як було. І заощаджені внаслідок цього почуття пішли 
на користь Майнґастові; так буває з чоловіком, який всинов-
лює чужу дитину. а з другого боку, саме тому його захоплен-
ня Майнґастом чистим і здоровим почуттям і не було, валь-
тер розумів це й сам; воно було скоріше просто-таки нестям-
ним бажанням віддатися вірі в нього. У цьому захопленні було 
щось умисне, штучне. Це було почуття «фортепіанне», яке ви-
рує, не маючи цілковитої переконаности. Про це здогадував-
ся й Ульріх. одна з тих первісних потреб у пристрасті, котрі 
життя нині трощить на друзки й перемішує так, що їх уже годі 
впізнати, шукала тут вороття, бо вальтер розхвалював Майн-
ґаста так само несамовито, мов ото глядачі в театрі, нехтую-
чи будь-якими межами власної думки, плескають банальнос-
тям, що ними актори підстьобують їхню потребу в оплесках; 
розхвалював він метра з тієї нужди в захопленні, яку звичайно 
вдовольняють всілякі свята і ювілеї, великі сучасники або ідеї, 
а також почесті, які їм виявляють – і то за участю мас, хоч 
ніхто до пуття й не знає, кого й за віщо вшановують, і кожне 
в душі ладне другого дня бути вдвічі банальнішим, ніж звичай-
но, аби лиш не довелося ні в чому собі дорікнути. так мірку-
вав Ульріх про своїх друзів, раз у раз дошкуляючи їм гостри-
ми зауваженнями на адресу Майнґаста; бо як і в будь-кого, хто 
знає більше, в Ульріха вже безліч разів викликала роздратуван-
ня сліпота й невміння сучасників захоплюватись, бо вони май-
же завжди складали хвалу не тим і не тóму, що треба, і так до-
нищували й те, чого не занапастила байдужість.

Коли за такими розмовами вони повернулися до будинку, 
вже смеркло. 

– Цей Майнґаст живе тим, що нині люди плутають догадку 
й віру, – промовив нарешті Ульріх. – бо майже про все, що 
не становить знань, можна лише здогадуватись, а для цього по-
трібна пристрасть і обачність. отож методологія того, чого ми 
не знаємо, – майже те саме, що й методологія життя. а ви «ві-
руєте» одразу, щойно перед вами вигулькне просто хто-небудь 
такий, як Майнґаст! І так роблять усі. а з цією вірою приблиз-
но така сама напасть, як коли б вам спало на думку всією сво-
єю дорогоцінною персоною вмоститися в кошик з яйцями, аби 
невідомо що там висидіти! 
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вони стояли внизу перед сходами. І раптом Ульріх збагнув, 
чому прийшов сюди й знов розмовляв із цими двома так само, 
як колись. він не здивувався, коли вальтер відповів йому: 

– а світ, виходить, нехай стоїть на місці й чекає, поки ти 
випрацюєш методологію? 

вони всі вочевидь мали його за ніщо, бо не розуміли, в яко-
му занедбаному стані ця сфера віри, що простирається поміж 
певністю знання й туманом догадки! У голові в нього зароїли-
ся давні ідеї; від їхнього напливу думка мало не задихнулася. 
але цієї миті він усвідомив, що тепер уже не варто починати 
все спочатку, як отому килимникові, чий розум засліпила мрія, 
і що він, Ульріх, саме через це знов тут і опинився. останнім 
часом усе стало куди простішим. два минулі тижні перекрес-
лили всі попередні і зв’язали нитки внутрішнього руху в ту-
гий вузол. 

вальтер сподівався на таку відповідь від Ульріха, яка ви-
кликала б у нього, вальтера, роздратування. о, тоді він від-
платив би йому тією самою монетою, ще й з лишком! він по-
клав сказати, що такі люди, як Майнґаст, – справдешні ціли-
телі. «адже «зцілення» – слово того самого кореня, що й «ці-
лий», – міркував він. – Цілителі можуть помилятись, але вони 
допомагають нам стати цілісними! – хотів сказати він. а ще 
він хотів додати потім: – а може, ти взагалі не годен такого 
собі уявити?» Цієї хвилини вальтер відчував до Ульріха при-
близно таку саму неприязнь, як до зубного лікаря, коли сідав 
до того в крісло. 

та Ульріх лише неуважно поцікавився, щó, власне, Майн-
ґаст писав і робив останні роки. 

– ось бачиш! – розчаровано мовив вальтер. – бачиш, ти 
про це навіть нічого не знаєш, а ганьбиш чоловіка!

– ох, – зітхнув Ульріх, – та мені про таке й не треба зна-
ти, для цього досить уже кількох рядків! – І поставив ногу на 
східець. 

але цієї миті Клариса затримала його, схопивши за піджа-
ка, й прошепотіла: 

– але ж насправді його звати зовсім не Майнґаст!
– ну звісно, не Майнґаст. Хіба це – таємниця?
– Майнґастом він колись став, а тепер він у нас знов пе-

ревтілюється! – прошепотіла Клариса гаряче й загадково, і це 
шепотіння нагадувало сичання ацетиленового пальника. 
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вальтер накинувся на це полум’я, щоб його погасити. 
– Кларисо! – благально промовив він. – Кларисо, облиш 

ці нісенітниці!
Клариса всміхалася й мовчала. Ульріх рушив перший схода-

ми нагору; йому кортіло нарешті побачити того посланця, що 
спустився з гір заратустри до сімейного життя вальтера й Кла-
риси, і коли вони піднялися, вальтер був лихої волі вже не тіль-
ки на нього, а й на Майнґаста. 

Цей прийняв своїх шанувальників у їхньому темному по-
мешканні. він бачив, як вони підходили до будинку, і Клариса 
відразу ступила до нього й на сірому тлі вікна стала маленькою, 
вузенькою тінню поруч із худою й високою Майнґастовою; їх 
не відрекомендували одного одному чи, радше, все ж таки від-
рекомендували, але тільки одного з них: метрові нагадали Уль-
ріхове прізвище. Потому запала мовчанка; Ульріхові стало ці-
каво, що ж буде далі, й він відійшов до вільного другого вікна, 
а вальтер несподівано приєднався до нього, – мабуть, через 
те, що за рівних цієї хвилини сил відштовхування його просто 
привабило світло, яке ще тьмяно падало до кімнати з менш за-
туленого вікна. 

стояв березень. але на метеорологію можна покладатися 
не завжди, іноді вона влаштовує червневий вечір раніше або 
пізніше, ніж треба. Про це міркувала Клариса, коли темінь за 
вікном видалася їй літньою ніччю. там, куди падало світло від 
газових ліхтарів, ця ніч відливала ясно-жовтим полиском. су-
сідні кущі нагадували плинну чорну масу. вихлюпуючись на 
світло, вони ставали зеленими або білуватими – власне, до-
бре розгледіти це важко було, – обрамлялися зубчиками лис-
точків і погойдувались у світлі від ліхтарів, мов білизна, яку 
полощуть у спокійному потоці. тоненька залізна переклади-
на на карликових стовпчиках – всього-на-всього згадка й на-
гадування про сякий-такий лад – тяглася трохи вздовж газо-
ну, де росли кущі, а тоді зникала в темряві. Клариса знала, що 
там перекладина взагалі закінчується; колись цій ділянці пла-
нували, мабуть, надати доглянутого, як у садку, вигляду, але по-
тім від такого наміру відмовилися. Клариса підступилася ближ-
че до Майнґаста, щоб від його краю вікна бачити якомога далі 
дорогу; ніс її притиснувся до шибки, а обоє тіл торкалися одне 
одного так щільно й нерівно, немовби вона витяглася на весь 
свій зріст десь на гімнастичній драбині, що часом і трапляло-



133

ся; її праву руку, якій довелося потіснитися, відразу обхопили 
біля ліктя довгі Майнґастові пальці, немов жилаві лапи якогось 
украй неуважного орла, що бгає шовкову хустку абощо. Хви-
лину тому Клариса угледіла з вікна чоловіка, з яким було щось 
не гаразд, хоч вона й не могла збагнути, щó саме. він ішов, 
то уповільнюючи ходу, то ступаючи якось недбало; здавало-
ся, щось сковувало його волю переставляти ноги; потім чоло-
вік розривав внутрішні пута й кілька метрів ішов, як звичай-
на людина, котра хоч і не квапиться, але й не плететься. Ритм 
цього нерівномірного руху захопив Кларису; коли той чоловік 
проходив під ліхтарем, вона спробувала розгледіти його облич-
чя, і воно видалося їй застиглим і байдужним. Під передостан-
нім ліхтарем воно побачилося їй безвиразним, відлюдькуватим 
і неприємним; та коли він підійшов до останнього, який стояв 
майже під її вікном, обличчя те виявилося дуже блідим і погой-
дувалось у світлі туди-сюди, як у темряві погойдувалося туди-
сюди саме світло, тому тонкий залізний ліхтарний стовп поряд 
із цим обличчям мав вигляд дуже випростаного й трепетного 
і бив в очі своєю ясною зеленавістю настирливіше, ніж йому, 
власне, годилося б.

Усі четверо помалу почали спостерігати за тим чоловіком, 
який гадав, що на нього ніхто не дивиться. ось на очі йому тра-
пилися кущі, вони купались у світлі й нагадали йому зубчас-
ті краї нижньої спідниці, такої грубої, якої він іще зроду не ба-
чив, але побачити хотів би. Цієї миті чоловіка опанувало його 
рішення. він переліз через низеньку огорожу, постояв на тра-
ві, яка нагадувала йому зелені стружки під деревами в короб-
ці з іграшками, хвильку розгублено дивився собі під ноги, отя-
мився від поруху власної голови, яка обережно озирнулась, і 
за звичкою сховався в тіні. Поверталися додому ті, кого тепла 
погода виманила на свіже повітря, здалеку долинав їхній гамір 
і сміх; це налякало чоловіка, і він спробував знайти моральне 
відшкодування за це під нижньою спідницею кущів. Клариса й 
далі не розуміла, що чоловік там робить. він виходив з-під ку-
щів щоразу після того, як повз них проходив ще один гурт лю-
дей, і їхні очі, засліплені ліхтарем, у темряві вже нічого не ба-
чили. тоді чоловік рушав, не відриваючи ніг від землі, ближче 
до того світляного круга, як ото входять десь на пологому бе-
резі у воду, намагаючись не замочити кісточок. Кларисі впало 
в око, що його обличчя було змарніле й спотворене – просто-
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таки якийсь блідий диск. Їй стало його страшенно шкода. але 
він робив якісь дивні короткі рухи, яких вона довго не розумі-
ла, поки їй раптом довелося з жахом шукати рукою опори; але 
Майнґаст і досі міцно тримав її за лікоть, тож відвести руку 
вона не могла й, шукаючи захистку, схопилася за його широ-
ку холошу, яка метлялася на нозі в метра, мов знамено в бурю. 
так вони й стояли, не випускаючи одне одного. 

в Ульріха, який перший (так він гадав) збагнув, що чоловік 
під вікном – один із тих хворих, котрі ненормальністю свого 
статевого життя викликають жваве зацікавлення в людей нор-
мальних, спершу марно тривожився, не знаючи, як сприйме 
це відкриття Клариса – адже натура вона все ж таки дуже не-
впевнена. згодом він забув про свою тривогу, і йому й самому 
скортіло довідатися, що ж, власне, в такій людині відбуваєть-
ся. тієї миті, міркував він, коли чоловік перелазив через огоро-
жу, переміна сталася, очевидно, така повна, що описати її до-
кладно навіть годі й думати. І дуже природно, ніби таке порів-
няння було цілком доречне, він одразу згадав про одного спі-
вака, який ще хвилину тому їв і пив, а тоді підходить до роя-
ля, згортає на череві руки й, роззявивши рота, щоб заспівати, 
почасти стає іншим, а почасти й не стає. І ще Ульріх подумав 
про його ясновельможність графа Ляйнсдорфа, який умів при-
єднатися й до релігійно-етичного, й до всесвітньо-банківського, 
вільного від упереджень, електричного ланцюга. Ульріха вра-
зила цілковита повнота такого перевтілення, яке відбуваєть-
ся всередині, але знаходить собі підтвердження в прихильнос-
ті зовнішнього світу. йому було байдуже, як той чоловік уни-
зу дійшов до свого стану психологічно, але Ульріх мимоволі уя-
вив собі, як у хворій голові помалу наростає напруга, мов ото 
в аеростаті, куди пускають газ, – мабуть, поступово, з дня на 
день, а він усе ще погойдується на линвах, що тримають його 
біля землі, поки нечутна команда, якась випадковість чи про-
сто закінчення певного терміну, яке стає причиною чого за-
вгодно, відпустить ті линки, й голова, втративши зв’язок зі сві-
том людей, попливе в порожнечу протиприродности. І ось цей 
чоловік зі змарнілим і безвиразним обличчям і справді стояв, 
сховавшись за кущами, й вистерігав, мов хижак, свою здобич. 
Щоб сповнити свої наміри, він мав би, власне, дочекатись, аби 
людей на вулиці поменшало й він відчув би себе безпечніше; 
та щойно його поминав іще один гурт і з’являлася якась само-
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тня жінка, ба іноді вже навіть коли жінка, весело сміючись і 
не без захисту, проходила повз нього, пританцьовуючи, в гур-
ті, для нього це були вже не люди, а ляльки, що їх недоладно 
ліпила собі його свідомість. тоді він переймався до них нещад-
ною жорстокістю, як убивця, і його не спинив би навіть їхній 
страх перед смертю; але водночас його й самого трохи морду-
вала думка, що його помітять і проженуть, як собаку, перше 
ніж він порине в самісіньку глибину нестями, і від страху язик 
у нього в роті тремтів. Чоловік тупо вичікував, і помалу згаса-
ло останнє мерехтіння сутінків. аж ось до його схованки по-
чала наближатися самотня жінка, й хоч від нього до неї було 
ще кілька ліхтарів, він, забувши про все на світі, уже бачив, як 
вона з’являється й зникає у хвилях світла й темряви, нагадую-
чи просяклий світлом чорний клубок. тепер і Ульріх розгледів, 
що це – безформна жінка середніх років. тіло в неї було, як 
лантух, наповнений галькою, а обличчя не викликало жодної 
симпатії, навпаки, воно виказувало сварливу й деспотичну вда-
чу. але цей блідий хирляк у кущах, мабуть, знав, як непоміт-
но підскочити до жінки, поки кричати їй буде вже пізно. тепер 
він, либонь, відчував у своїй плоті скуте посмикування її очей і 
ніг і готувався напасти на неї, не давши їй отямитись і захища-
тися, напасти вже самим своїм виглядом, що заскочить її зне-
нацька, проникне в неї й навіки застрягне в ній, хай би там як 
вона випручувалась. Це збудження нуртувало й гуло в колі-
нах, руках і горлянці; принаймні так уявлялося Ульріхові, коли 
він спостерігав, як той чоловік пробирається вже трохи освіт-
леною частиною кущів, готуючись у вирішальну мить вийти й 
постати перед жінкою. Подолавши останній легкий опір гілля, 
нещасний безтямним поглядом прикипів до того потворного 
чужого обличчя, яке погойдувалося вже зовсім на світлі, і його 
важке хекання слухняно повторювало ритм її кроків. «Цікаво, 
чи закричить вона?» – промайнуло в Ульріха. від такої дебе-
лої жінки цілком можна було сподіватися, що вона не злякаєть-
ся, а навпаки, розлютиться й сама дасть волю рукам. тоді тому 
божевільному боягузові доведеться кинутися навтіки, а обуре-
на похіть ужене свої ножі в його плоть тупою колодочкою впе-
ред! але цієї напруженої миті до Ульріха долинули невимушені 
голоси двох чоловіків, що простували вулицею, і коли він почув 
їх крізь вікно тут, нагорі, то, очевидно, й там, унизу, вони все 
ж таки проникли крізь шкварчання збудженої жаги, бо той чо-
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ловік під вікном обережно відпустив уже відкинуту запону ку-
щів і нишком шаснув у гущу темряви. 

– от погань! – ту ж мить палко прошепотіла Клариса до 
свого сусіда, анітрохи, однак, не обурившись. 

до свого перевтілення Майнґастові не раз доводилося чути 
від неї такі слова, але тоді вони стосувалися його хвилююче 
вільної поведінки, і тепер це її слово можна було розуміти, 
отже, в контексті вже історичному. Клариса припускала, що 
й Майнґаст, попри своє перевтілення, ще не забув про це, і їй 
справді здалося, ніби його пальці в неї на руці у відповідь ле-
генько поворухнулись. а загалом цього вечора не було нічо-
го випадкового; і той чоловік теж не просто так, випадково ви-
брав Кларисине вікно й спинився під ним. Її думка, що вона 
немилосердно притягує до себе чоловіків, з якими щось не га-
разд, була тверда й уже не раз діставала підтвердження. І вза-
галі, в її ідеях було не стільки плутанини, скільки звички про-
пускати проміжні ланки, або ж ці ідеї часто були просякну-
ті емоціями там, де в решти людей таких внутрішніх джерел 
нема. Її переконаність, що це вона дала колись Майнґастові 
можливість докорінно перемінитися, сама собою не була така 
вже й безглузда; а якщо, крім того, взяти до уваги, що ця пере-
міна сталася сама, мимовільно (адже відстані й роки позбавля-
ють людей контактів), і була досить глибока (бо з легковажно-
го баламута зробила пророка), а на додачу ще й те, що невдов зі 
після від’їзду Майнґаста кохання між вальтером і Кларисою 
сягнуло того піку боротьби, на якому лишалося й досі, то й 
Кларисине припущення, нібито їй з вальтером довелося взяти 
на себе гріхи ще не перевтіленого Майнґаста й так допомог-
ти йому в його піднесенні, – це припущення мало під собою 
не менше підстав, аніж незліченні поважні ідеї, що в них нині 
вірять люди. а звідси випливав і той обов’язок лицарського 
служіння, який відчувала за собою Клариса перед Майнґастом 
після його повернення, і коли тепер вона заводила мову про 
нове «перевтілення» метра, а не просто про переміну, то цим 
лише належним чином виражала ту піднесеність, в якій відтоді 
перебувала. Усвідомлення того, що її пов’язують з кимось ба-
гатозначні взаємини, могло Кларису в буквальному сенсі сло-
ва підносити. ніхто до пуття не знає, чи потрібно святих зма-
льовувати з хмарою під ногами, а чи вони просто стоять у пові-
трі, піднявшись на палець над землею, і саме так було тепер і з 



137

Кларисою, відколи Майнґаст обрав її дім, щоб звершити в ньо-
му свою велику працю з глибоким, очевидно, дуже глибоким 
підґрунтям. Клариса була закохана в нього не як жінка, а рад-
ше як хлопчик, що, захоплюючись дорослим чоловіком, щасли-
вий, коли йому таланить одягти капелюха так, як той, і потай 
мріє позмагатися з ним і навіть його перевершити.

І вальтер про це знав. він не міг ані чути, про що Клари-
са шепотіла Майнґастові, ані розгледіти більше, ніж дві тіні, 
які злилися в щільну масу на сутінковому тлі вікна, але він ба-
чив наскрізь усе, геть чисто все. він також здогадався, щó то 
був за чоловік у кущах, і тиша, яка запала в кімнаті, найваж-
чим тягарем налягла саме на нього. він бачив, що Ульріх, який 
нерухомо стояв поруч, напружено дивиться у вікно, і припус-
кав, що ті двоє край другого вікна роблять те саме. «Чому ніх-
то не порушує цієї мовчанки?! – міркував вальтер. – Чому 
ніхто не відчинить вікна й не прожене того виродка?!» йому 
спало на думку, що не завадило б викликати поліцію, але теле-
фону в будинку не було, а зробити що-небудь самому, що ви-
кликало б зневагу решти трьох, у нього забракло мужности. 
адже йому зовсім не хотілося, щоб його називали потім «обу-
реним міщанином», він просто був украй роздратований! «Ли-
царський обов’язок» своєї дружини перед Майнґастом він ро-
зумів навіть дуже добре, адже Клариса і в коханні піднесення 
без зусиль собі не уявляла. Піднесення в неї траплялися не від 
чуттєвости, а лише від шанолюбства. вальтер пригадував, яка 
тривожно активна іноді бувала вона в його обіймах, коли він 
ще мав справу з мистецтвом; але розпалити її інакше, ніж та-
ким кружним шляхом, ніколи не щастило. «Може, в усіх лю-
дей справжнє піднесення буває лише від шанолюбства?» – із 
сумнівом міркував він. його уваги не уникло те, що Клариса, 
поки Майнґаст працював, «стояла на чатах», бажаючи захисти-
ти його думки своїм тілом, хоч думок тих навіть не знала. з бо-
лем поглядав вальтер на самотнього егоїста в кущах, і той не-
борака слугував йому застережним прикладом того, які спусто-
шення можуть настати в надто замкненій душі. водночас його 
мучило усвідомлення того, що він добре знає, яких відчуттів за-
знає Клариса, дивлячись туди, вниз. «вона, мабуть, трохи збуд-
жена, так ніби щойно хутко вибігла сходами нагору», – поду-
мав він. У картині, що стояла в нього перед очима, він і сам 
угадував якийсь тиск, так наче в ній, як ото в коконі, була така 
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собі лялечка, що прагла розірвати кокон і вихопитись на волю; 
він здогадувався, що в тому таємничому тиску, який відчуває й 
Клариса, вовтузиться воля не просто спостерігати збоку, а, не 
чекаючи, негайно зробити що-небудь і самому, втрутитись у 
те, що діється, й звільнити його. загалом у людей думки випли-
вають, певно, все ж таки з життя, а в Клариси те, що з нею ста-
валося, щоразу випливало з думок, і цьому божевіллю можна 
було просто-таки позаздрити! І у вальтера більше симпатій ви-
кликали перебільшення власної, можливо, душевнохворої дру-
жини, ніж, скажімо, розмірковування свого товариша Ульріха, 
який забрав собі в голову, нібито він – обережний і сміливий. 
те, в чому було менше глузду, лежало йому, вальтерові, чомусь 
ближче до серця, воно, можливо, не торкалося його самого, за-
кликаючи до його співчуття; принаймні багато хто віддає пере-
вагу божевільним думкам над тяжкими, і вальтер відчував на-
віть певне задоволення від того, що Клариса перешіптувалася 
в темряві з Майнґастом, тоді як Ульріхові судилося стояти ні-
мою тінню поруч із ним, вальтером; він бажав Ульріхові зазна-
ти поразки від Майнґаста. але час від часу йому завдавало мук 
побоювання, що Клариса раптом розчахне вікно або збіжить 
сходами вниз, до кущів. тоді він ненавидів обидві чоловічі тіні 
і їхню непристойно мовчазну присутність, яка з кожною хви-
линою наражала на чимдалі більшу небезпеку становище того 
нещасного, маленького, опікуваного ним Прометея, беззахис-
ного перед будь-якою спокусою духу. 

на цю хвилину сором і непогамована похіть сплавились у 
хворому, що знов сховався до кущів, у єдність розчарування, 
яким, ніби гіркою масою, сочилася його вихолощена постать. 
сягнувши самісінького дна темряви, він зламався, поваливсь 
на землю, і голова його повисла на шиї, мов листок на гілці. 
світ стояв над ним, наче кат, і своє становище неборака ба-
чив приблизно таким самим, яким воно видалося б обом пере-
хожим чоловікам, якби вони його помітили. та після того, як 
цей чоловік трохи поплакав без сліз над собою, з ним знов по-
чала коїтися та сама переміна, тепер ще впертіше і мстивіше. 
нічого не вийшло й цього разу. Мимо саме проходила дівчин-
ка років п’ятнадцятьох, яка вочевидь затрималася десь довше, 
ніж годилося б, і вона видалася йому вродливою – таким собі 
невеличким ідеалом, який кудись поспішав. Хворий відчував, 
що нареш ті йому, власне, слід було б відверто вийти зі схован-
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ки й привітно забалакати до дівчинки, але ця думка ту ж мить 
сповнила його несамовитим жахом. його уява, ладна намалю-
вати йому будь-яку можливість, що про неї здатна лишень на-
гадати жінка, зробилася полохливо-безпорадною перед єдиною 
природною можливістю: захоплено помилуватися вродою цьо-
го беззахисного невеличкого створіння. Що менше насолоди 
воно давало темному боці його єства, то більше подобалося 
боці денному, й він марно намагався зненавидіти це створіння, 
коли вже не міг його покохати. отак нерішуче він і стояв на 
межі тіні й світла, ні від кого не ховаючись. Коли дівчинка за-
вважила його таємницю, вона вже відійшла від нього кроків на 
вісім; спершу вона просто ковзнула поглядом по отому підозрі-
лому місцю серед листя, не розуміючи, що там діється, а коли 
все збагнула, то була від тих кущів уже досить далеко, щоб від-
чути небезпеку й перелякатися на смерть. Щоправда, на мить 
вона таки німо застигла з роззявленим ротом, але потім різко 
вереснула й кинулася навтіки (та шельма, здається, навіть кіль-
ка разів задоволено озирнулась), а чоловік так і лишився стоя-
ти, почуваючи себе зганьбленим. Розлючений, він сподівався, 
що бодай краплина отрути впала дівчинці в очі, а згодом про-
їсть собі шлях і в її серце.

Ця досить безневинна й потішна розв’язка стала певною мі-
рою полегкістю для гуманности глядачів, які цього разу, ма-
буть, таки втрутилися б, якби справа не обернулася саме так; 
перебуваючи під цим враженням, вони, по суті, й помітили, 
чим завершилася та сцена внизу, а в тому, що вона завершила-
ся, вони переконалися, побачивши, як ця «гієна» чоловічої ста-
ті (так висловився тоді вальтер) раптом безслідно зникла. ство-
ріння, щодо якого чоловіків замисел удався, було з усіх по-
глядів пересічне; воно сторопіло, з огидою зиркнуло в бік не-
знайомця, на хвильку злякавшись, мимоволі спинилося, а тоді 
спробувало вдати, нібито нічого не помітило. Цієї миті чоло-
вік відчув, що разом зі своїм листяним дахом і з усім світом 
навиворіт, з якого щойно вийшов, поринає у сповнений опо-
ру погляд беззахисної перехожої. Могло бути так, а могло бути 
й інак. Клариса не дуже придивлялася. Після того, як вони з 
Майнґастом відпустили одне одного, вона ще трохи постояла, 
нахилившись, біля вікна, потім глибоко зітхнула й випроста-
лась. Їй здалося, ніби вона босими ногами раптом ступила на 
дерев’яну підлогу, й круговерть невимовної, жахливої насоло-
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ди в її тілі влігся. вона не мала ані найменшого сумніву: все, що 
сталося внизу, сталося саме задля неї й має особливе значення; 
і від того огидного видовища в неї, хоч як дивно це чути, ли-
шилося таке враження, немовби вона – наречена, і їй щойно 
проспівали під вікном серенаду, й у голові в неї шалено виру-
вали плани, які вона вже ладна була здійснити, впереміж із но-
вими, котрі в неї ще тільки народжувалися. 

– Комедія! – кинув раптом у темряву Ульріх, перший по-
рушивши мовчанку чотирьох. – смішно й аж не віриться, 
адже в того чолов’яги, власне, пропало б усяке бажання, якби 
він знав, що за ним без його відома спостерігають! 

з порожнечі вузьким згустком мороку на Ульріхів голос ви-
ступила Майнґастова тінь і спинилася. 

– сексуальності надають надто вже великого значення, – 
промовив метр. – а по суті, це – розпусні ігрища нашої доби. 

більше він нічого не сказав. але Клариса, яка на Ульріхове 
зауваження обурено здригнулася, відчула, що Майнґастові сло-
ва посунули її вперед, хоч у них було стільки темного, що хтоз-
на ще, куди сáме. 

15.
Заповіт

Коли Ульріх повернувся додому, ще дужче, ніж доти, невдо-
волений тим, щó довелося побачити, він уже не схотів і далі 
відкладати одне рішення і поклав собі якомога докладніше від-
новити в пам’яті отой «епізод» – так він м’яко називав те, що 
сталося в останні години їхнього з аґатою спільного перебу-
вання й за кілька днів після їхньої великої розмови. 

Ульріх уже зібрав речі, щоб їхати у спальному вагоні потя-
га, який проходив через те місто пізно вночі, й вони з аґатою 
востаннє разом вечеряли; доти вони вже домовилися, що аґа-
та невдовзі приїде до нього, тож ця розлука триватиме, як обоє 
прикинули трохи навмання, тиждень-два, не довше. 

за столом аґата сказала:
– але спершу ми маємо дещо залагодити!
– Що? – спитав Ульріх.
– доведеться змінити заповіт.
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Ульріх пригадав, що поглянув тоді на сестру без подиву: по-
при все, про що вони вже перебалакали, він чекав, що наступ-
ної миті почує який-небудь жарт. однак аґата з уже добре зна-
йомою йому складочкою задуми над переніссям не підводила 
очей від тарілки. нарешті неквапно промовила: 

– нехай у нього зостанеться від мене не більше, ніж зоста-
ється від спаленої пушинки!.. 

останні дні в ній тривала, мабуть, якась напружена робота. 
Ульріх хотів був відповісти, що не дозволить собі й подумати 
про те, як нашкодити Гаґауеру, і не хоче навіть повертатися до 
такої розмови. але тієї миті саме ввійшов із стравами старий 
слуга, який служив у батька вдома й на роботі, й висловлюва-
тися вони могли вже тільки завуальовано, натяками.

– тітка Мальвіна… – сказала аґата й усміхнулася до брата. 
– Чи ти пригадуєш тітку Мальвіну? вона відписала всю свою 
маєтність нашій кузині. справа то була вирішена, і про це зна-
ли всі! а ось у спадщині батька й матері частка кузини була 
обмежена обов’язковою пайкою на користь її брата, щоб жод-
ному з дітей, яких батько любив однаково ніжно, не дістало-
ся більше, ніж другому. Гадаю, ти про це не забув? Річну рен-
ту, яку одержувала, вийшовши заміж, аґата… александра, твоя 
кузина, – виправилася, засміявшись, вона, – досі виплачу-
вали з урахуванням тієї обов’язкової пайки; це було придума-
но дуже складно, щоб тітка Мальвіна не квапилася помирати…

– Я тебе не розумію, – буркнув Ульріх.
– та що ж тут не розуміти! тітка Мальвіна вже померла, 

але ще до смерти вона втратила всі свої статки; їй навіть треба 
було допомагати. Якщо тепер тато з якої-небудь причини забув 
скасувати зміни у своєму заповіті, то александрі взагалі нічо-
го не дістанеться, навіть якщо її шлюбний контракт і визначає 
майнову спільність подружжя! 

– Я про це не знав, думаю, тут багато що непевно! – ми-
моволі відказав Ульріх. – а крім того, мають бути ж які-небудь 
ґарантії з боку батька. адже не міг він усе це зробити, не по-
годивши попередньо із зятем! 

атож, Ульріх добре пригадував, що відповів саме так, бо 
просто не міг мовчати, бачачи, як небезпечно сестра помиля-
ється. І ту усмішку, з якою потім вона глянула на нього, він не-
мовби бачив перед собою ще й тепер. «отакий він! – здава-
лося, подумала аґата. – досить лише подати йому яку-небудь 
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справу так, ніби це не плоть і кров, а щось досить загальне, і 
його вже можна водити за ніс!» а потім вона коротко спитала:

– а чи оформили вони такі домовленості в письмовому ви-
гляді? – І сама ж таки й відповіла: – Я про це ніколи нічого 
не чула; хто-хто, а я про це, власне, мала б знати! тато ж бо в 
усьому був дивак.

Цієї хвилини слуга саме накладав Ульріхові їжу, і аґата, ско-
риставшись тим, що брат не мав змоги нічого сказати, додала:

– Усні домовленості завжди можна заперечити. та якщо 
після того, як тітка Мальвіна зубожіла, до заповіту ще раз вне-
сли зміни, то все свідчить про те, що цей другий варіант утра-
чено! 

І Ульріх, знову спокусившись поправити аґату, відповів: 
– однаково лишається ще не така вже й маленька обов’язкова 

частка; а рідних дітей позбавляти її все ж таки не можна! 
– Я ж бо тобі вже казала: її сплатили ще за його життя! 

адже александра взагалі була заміжжю двічі! 
на хвилину вони лишилися самі, й аґата хутко додала:
– Я уважно проглянула те місце. досить лише замінити 

кілька слів, і тоді все матиме такий вигляд, ніби обов’язкову 
частку мені вже давно сплатили. Хто тепер про це що-небудь 
знає? Коли тітка все втратила й тато знов лишив нам однако-
ві пайки, це зазначили в додатку, який можна знищити; а крім 
того, я ж бо могла від своєї пайки й відмовитись і з якихось там 
причин передати її тобі!

Ульріх спантеличено звів погляд на сестру, втративши наго-
ду відповісти на її вигадку так, як мав би відповісти. а коли на-
решті зібрався був це зробити, їх у кімнаті знову вже виявило-
ся троє, і він мусив говорити манівцями.

– Про таке, – нерішуче почав він, – не треба, далебі, на-
віть думати! 

– Це ж чому не треба?! – заперечила аґата.
такі запитання дуже прості, коли їх не ставлять; та коли 

вже вони пролунають, то обертаються на страшну змію, яка 
доти лежала, згорнувшись у безневинний клубок. Ульріх при-
гадав, що у відповідь тоді сказав: 

– навіть ніцше радить «вільному розуму» задля внутріш-
ньої свободи рахуватися з певними зовнішніми правилами!

він промовив це з усмішкою, водночас відчуваючи, що хо-
ватися за чужими словами – все ж таки легкодухість.
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– Це – безвольний принцип! – коротко відрубала аґата. 
– за таким принципом я виходила заміж!

І Ульріх подумав: «так, це принцип справді безвольний». 
схоже, люди, які готові відповідати на певні запитання чимось 
новим, здатним привести до корінних перетворень, натомість 
з усім іншим укладають компроміс і так уживаються з будь-
якою мораллю, тим більше що така поведінка, покликана збе-
регти незмінними всі передумови, крім тієї однієї, яку вони й 
прагнуть змінити, цілком і повністю відповідає творчій еконо-
мії мислення, добре їм знайомій. Ульріхові цей спосіб також 
завжди здавався радше суворим, ніж недбалим, але тоді, коли 
вони із сестрою про це розмовляли, він відчув, що це стосуєть-
ся і його; він уже не міг терпіти нерішучості, яку колись любив, 
і йому здалося, що саме аґаті судилося його до цього довести. 
І коли він усе ж таки дорікнув їй, пославшися ще й на «прави-
ло вільних розумів», вона засміялась і спитала, чи він не завва-
жив, що тієї миті, коли він намагається вивести загальні прави-
ла, його місце заступає інша людина. 

– І хоч ти, певна річ, цілком справедливо ним захоплюєшся, 
тобі до нього, по суті, геть байдужісінько! – рішуче заявила аґата. 

вона пустотливо й задирливо дивилася братові в очі. він 
знову відчув, як щось не дає йому відповісти їй, і змовчав, очі-
куючи, що їхню розмову ось-ось переб’ють, хоч припиняти їй 
сам і не важився. Ця ситуація додала аґаті сміливости. 

– за той короткий час, що ми з тобою тут, – повела вона 
далі, – ти давав мені такі чудові поради, як жити далі, що сама 
я до них не додумалася б повік, але потім ти щоразу перепиту-
вав, чи так воно є й насправді! Мені здається, правда у твоєму 
розумінні – це сила, яка глумиться над людиною! 

вона не знала, хто дав їй право кидати йому такі докори; 
адже самій їй власне життя здавалося таким нікчемним, що 
краще було б узагалі мовчати. але свою сміливість вона черпа-
ла в ньому самому, й це був навдивовижу жіночий стан, коли 
вона, нападаючи на нього, в ньому ж і знаходила опору, – стан 
такою мірю жіночий, що це відчув і він. 

– тобі незрозуміле бажання зібрати думки у великі, струн-
ко організовані маси; радощі боротьби, яких зазнає розум, тобі 
чужі; ти бачиш у цьому лише якусь ритмічну ходу колон, по-
збавлену індивідуальности безліч ніг, які збурюють істину, 
наче хмару куряви! – відказав Ульріх.
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– а хіба то не ти змальовував мені два стани, в яких ти мо-
жеш жити, – змальовував так докладно й чітко, як сама я не 
спромоглася б зробити ніколи?! – відповіла аґата. 

Її обличчям промайнула, швидко змінюючи свої обриси, 
хмарка гарячої багряні. аґаті хотілося довести брата до такої 
межі, звідки йому вже не було б вороття. від цієї думки її про-
ймав жар, але вона не знала, чи не забракне їй сміливости, й 
затягувала вечерю. 

Усе це Ульріх знав, здогадався про це; але тепер він зібрав-
ся з духом і почав її відраджувати. він сидів перед нею з не-
притомним поглядом, силоміць змушуючи свого язика говори-
ти, і враження мав таке, ніби сам не при собі, а зостався, по 
суті, десь позаду себе й гукає навздогін собі те, що оце каже. 

– Припусти, – мовив він, – що в дорозі я надумав украс-
ти в чужого чоловіка золотого портсиґара. І ось я питаю тебе: 
хіба про таке можливо бодай подумати?! отож зараз я не хочу 
навіть розмовляти про те, можна чи не можна виправдувати 
високою свободою розуму рішення, яке тобі мріється. нехай 
це було б навіть справедливо – завдати Гаґауерові образи. але 
уяви мене десь у готелі, і я не в скруті, я не професійний зло-
дій, розумово неповноцінним з усілякими спотвореннями в го-
лові й у тілі мене теж не назвеш, і мати в мене – не істеричка, 
й батько – не п’яниця, і ніщо не затаврувало мене ганьбою, й 
ніхто не довів до нестями, – а я все ж таки йду на крадіжку! 
Кажу тобі ще раз: такого не буває в цілому світі! Просто не бу-
ває, та й годі! Можна навіть з науковою певністю стверджува-
ти, що такий випадок просто неможливий!

аґата дзвінко розсміялася:
– стривай, Уло! а що, коли хто-небудь на це все ж таки 

піде?!
на ці слова, яких він не очікував, Ульріх і собі засміявся; по-

тім підхопивсь і поквапився посунути на місце стільця, щоб не 
довелося заохочувати сестру своєю згодою. 

аґата підвелася з-за столу.
– ти не маєш права цього робити! – благально промовив він.
– стривай, Улі, – відказала вона, – це ти сам міркуєш уві 

сні чи це тобі сниться, ніби щось відбувається?! 
Це запитання нагадало Ульріхові про його власне тверджен-

ня, яке він зробив кілька днів тому, – твердження про те, що 
всі вимоги моралі вказують на певний стан сну, і цей стан зві-
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трився з них, коли вони набули остаточного вигляду. сказавши 
про це, аґата пішла до батькового кабінету, в якому тепер за 
двома відчиненими дверима спалахнуло світло, й Ульріх, який 
за сестрою не рушив, побачив в обрамленні цих дверей її по-
стать. вона читала якийсь папір, тримаючи його на світло. «не-
вже вона не уявляє собі, що оце на себе бере?!» – подумав 
він. але в низці ключів, що її утворюють такі сучасні понят-
тя, як «нервова неповноцінність», атрофія, дебільність і таке 
інше, не підходив жоден, та й у привабливій картині, яку ста-
новила аґата під час свого прогріху, не було й натяку ні на ко-
рисливість, ні на мстивість, ані на якесь інше моральне калі-
цтво! І хоча, якщо послуговуватись такими поняттями, навіть 
вчинки злочинця чи напівбожевільного в Ульріхових очах по-
стали б досить стриманими й цивілізованими (адже тут у гли-
бині проглядають спотворені й зміщені мотиви буденного жит-
тя), то нестямно-м’яка аґатина рішучість, в якій змішалися вод-
но чистота й злочинність, цієї хвилини цілком позбавила його 
самовладання. Ульріх не міг навіть у думці припустити, що ця 
людина, котра, не криючись, збиралася скоїти лихий вчинок, 
може бути лихою, і він безпорадно дивився, як аґата дістава-
ла з письмового столу папір за папером, перечитувала їх і від-
кладала вбік, вперто шукаючи якийсь один. Її рішучість, здава-
лося, зійшла з якогось іншого, вищого світу до рівня звичай-
них рішень. 

Поки Ульріх спостерігав цю картину, його тривожило та-
кож запитання, чому він умовив Гаґауера так легковірно пої-
хати додому. йому спало на думку, що від самого початку він 
поводився так, ніби був знаряддям волі своєї сестри, й досі, 
навіть коли не погоджувався з нею, давав відповіді, які допо-
магали їй посуватися до мети. «Правда збиткується над люди-
ною», – заявила була аґата. «сказано дуже добре, – подумав 
Ульріх, – але ж вона зовсім не знає, що таке правда! з рока-
ми від неї дерев’яніють руки й ноги, хоча замолоду вона про-
сто підносить людину на своїх крилах!» він знову сів. тепер 
йому раптом здалося, що аґата не лише перейняла від нього 
те, що він сказав про правду, – на те, що вона оце робила в 
сусідній кімнаті, прирік її також він. адже то він казав, що в 
найвищому стані людини нема ні добра, ні зла, а є лише віра 
й сумніви; що тверді правила суперечать глибокій суті моралі 
й що віра не може постаріти довше, ніж на годину; що, вірую-
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чи, не можна скоїти нічого ницого; що передчуття – це стан, 
сповнений ще глибшої пристрасти, ніж сама правда. І ось те-
пер його сестра мала намір вийти за межі моралі й пуститися в 
ті бездон ні глибини, де нема жодного іншого виходу, крім од-
ного: або піднестися, або впасти. Робила вона це так, як тоді, 
коли взяла з його нерішучої руки ордени, щоб замінити їх ін-
шими, і в цю хвилину він любив аґату, попри її недобросовіс-
ність, любив з дивним відчуттям, що це ж від нього перейшли 
до неї його власні думки, а тепер знов повертаються від неї до 
нього, збіднівши на розважливість, але пахнучи свободою, мов 
якась дика істота. І він, тремтячи від зусиль стримати себе, обе-
режно запропонував їй:

– Я відкладу на день свій від’їзд і проконсультуюся в нота-
ря або в адвоката. Може, те, що ти збираєшся зробити, – жах-
ливо очевидно! 

але аґата вже з’ясувала, що нотаря, послугами якого колись 
користувався батько, нема серед живих.

– тепер жодна душа вже не знає про цю справу, – сказа-
ла вона. – не втручайся! 

Ульріх помітив, що вона взяла папір і пробує підробити 
батьків почерк.

зацікавившись цим, він підійшов ближче й став у неї за 
спиною. на столі стосами лежали аркуші, на яких жила бать-
кова рука, і ще майже можна було відчути її рухи; а поруч ча-
клувала аґата, немовби актор, що намагається повторити на 
сцені чиїсь рухи. дивно було на неї дивитися. Мета, з якою 
вона це робила, думка, що все це служить підробці, зникла. а 
по суті, аґата про це зовсім не замислювалась. Якесь відчуття 
справедливости проймало її радше полум’ям, аніж логікою. до-
брота, порядність і законність, наскільки вона пізнала ці чес-
ноти по знайомих їй людях, а надто по професорові Гаґауеру, 
завжди поставали в її уяві лише чимось на кшталт виведених з 
одягу плям; а несправедливість, яка цієї хвилини розпростер-
ла свої крила над нею самою, була для неї світом, що втопає в 
промінні вранішнього сонця. Їй здавалося, що справедливість і 
несправедливість – це вже не загальні поняття, не компроміс, 
досягнений задля мільйонів людей, а чарівна зустріч «мене» й 
«тебе», безумство первісного творення, ні з чим іще не порів-
няного й жодним мірилом іще не зміряного. По суті, зі злочину 
аґата робила Ульріхові подарунок, віддаючи себе в його руки й 
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сповнена віри, що він зрозуміє її безрозсудство; вона поводи-
лася, мов діти, яким, коли вони хочуть зробити подарунок, але 
не мають його, спадають на думку найнеймовірніші ідеї. І Уль-
ріх майже про все це здогадався. стежачи поглядом за її руха-
ми, він відчував таку втіху, якої не відчував ще зроду, бо якесь 
казкове безглуздя було в тому, щоб раптом цілковито й без-
застережно змиритися з тим, що робить хтось інший. навіть 
коли й навернулася думка, що чиниться це комусь третьому на 
зло, то зблиснула вона лише на мить, мов сокира, й він швидко 
заспокоїв себе – адже те, що робить сестра за столом, наразі 
нікого ще, власне, не стосується; бо ще хтозна, чи цими спро-
бами пера аґата таки скористається, а що робить вона в чоти-
рьох своїх стінах – то справа її, поки це не призводить до на-
слідків поза межами дому. 

нарешті аґата гукнула брата, обернулась і здивувалася, по-
бачивши, що він стоїть позад неї. вона прокинулась. вона на-
писала все, що хотіла написати, й тепер рішуче присмалювала 
аркуш над свічкою, щоб надати йому давнього вигляду. віль-
ну руку вона простягла Ульріхові, він її не взяв, але й не стри-
мався, щоб не зібрати на обличчі рясні похмурі зморшки. тоді 
вона промовила:

– Послухай! Коли ти бачиш тут суперечність – а ти лю-
биш і один її бік, і другий, справді любиш! – то хіба вже цим 
самим ти її не усуваєш, незалежно від того, бажаєш цього чи 
ні?! 

– надто легковажно ти поставила це запитання, – пробур-
мотів Ульріх. 

але аґата знала, як він судитиме про це своїм «другим мис-
ленням». вона взяла чистий аркуш паперу й пустотливо напи-
сала старомодним почерком, який так добре вміла підробляти: 
«Моя лиха донька аґата не дає жодних підстав змінити ці ко-
лись зроблені розпорядження на шкоду моєму славному сино-
ві Уло!» не вдовольнившись цим, на ще одному аркуші вона 
написала: «Мою доньку аґату має ще трохи повиховувати мій 
славний син Улі».

ось як це, отже, було; але Ульріх, відновивши в пам’яті все 
до найменшої подробиці, наприкінці так само не знав, що ро-
бити, як і спочатку. 

Годі й сумніватися: він не повинен був від’їздити, не до-
вівши до ладу справи в батьківському домі. І сучасне марно-
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вірство, буцімто нічого не слід сприймати надто поважно, во-
чевидь влаштувало йому каверзу, спонукавши його наразі не 
надавати більшої ваги цьому суперечливому епізоду запеклим 
опором і поступитися полем битви. не такий страшний чорт, 
як його малюють; із найнеймовірніших перебільшень, якщо по-
лишити їх напризволяще, згодом постає якась нова середина; 
страшно було б сідати в потяг і треба було б виходити з дому 
завжди з пістолетом напоготові, якби не можна було поклада-
тися на закон середніх чисел, що вже сам собою перебільше-
ні можливості робить невірогідними. на волю цього європей-
ського емпіризму Ульріх і здався, коли, всупереч усім побою-
ванням, вирушив додому. По суті, він був навіть радий, що аґа-
та показала себе з іншого боку. 

а проте, щоб завершити цю справу законно й справедливо, 
іншого шляху не було: Ульріх мусив тепер – і то якомога ско-
ріше – надолужувати прогаяне. він мав би, не зволікаючи, на-
діслати сестрі термінового листа або телеграму, і там, уявляло-
ся йому, мало б стояти приблизно таке: «Я відмовляюся підтри-
мувати з тобою будь-які взаємини, поки ти не!..» але писати 
так він не мав жодного наміру, просто тепер це було для ньо-
го цілком неможливо. 

на додачу, тому фатальному інциденту передувало їхнє 
рішення чи принаймні намір у найближчі тижні з’їхатися й 
жити разом, і в той короткий час, що лишався до Ульріхового 
від’їзду, їм переважно про це й доводилося розмовляти. спер-
шу вони домовилися, що так буде, «поки триватиме шлюбо-
розлучний процес», щоб аґата мала пораду й захист. але тепер 
Ульріх, відновлюючи все в пам’яті, згадав і про те, як ще рані-
ше сестра заявила, нібито хоче «вбити Гаґауера», і план цей у 
ній вочевидь працював і набув нового вигляду. вона рішуче на-
полягала на тому, щоб якомога скоріше продати сімейну ділян-
ку, й навіть це, певно, мало на меті збути з рук усю власність, 
хоч могло видатися розважливим і з інших мотивів; у кожному 
разі сестра з братом вирішили найняти маклерську фірму й ви-
значили умови продажу. тепер Ульріх мусив, отже, подумати 
й про те, щó буде, власне, із сестрою, коли він повернеться до 
свого недбало-тимчасового й не цінованого навіть ним самим 
життя. становище, в якому вони опинилися, не могло трива-
ти довго. Хоча за цей короткий час вони стали на диво близькі 
одне одному. «враження таке, ніби перетнулися дві долі, – по-
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думав Ульріх, – навіть якщо це сталося внаслідок збігу всі-
ляких незалежних одна від одної незначних обставин». а ось 
щодо аґати, то вона вбачала в цьому, либонь, більше романти-
ки – адже вони так мало знали одне про одного з тих різно-
манітних поверхових граней, від яких залежить спільне жит-
тя. Коли Ульріх замислювався про сестру неупереджено, то на-
штовхувався на численні запитання, і навіть про її минуле він 
певної думки скласти не міг; найімовірнішим, здавалося йому, 
було таке припущення: до всього, що відбувалося через неї чи 
з нею, вона ставиться дуже недбало й живе дуже непевними 
і, можливо, навіть фантастичними очікуваннями, які й супро-
воджують її реальне життя; таке пояснення напрошувалося ще 
й через те, що вона так довго жила з Гаґауером і так швидко 
з ним розірвала. У цю картину вписувалася й та нерозважли-
вість, з якою аґата дивилася на майбутнє. вона пішла з дому, 
й цього їй, схоже, наразі було досить, а від запитань про те, 
що буде далі, вона ухилялася. Ульріх не міг уявити собі також 
ані того, що тепер сестра лишиться без чоловіка і, мов юна ді-
вчина, житиме в непевному, але впертому очікуванні, ані того, 
який має бути чоловік, щоб йому була до пари аґата; про це він 
і сказав їй перед самим своїм від’їздом. 

але вона зі страхом – і, либонь, трохи вдаваним страхом 
– поглянула йому в очі й відповіла запитанням на запитання: 

– Хіба я не можу найближчим часом просто пожити в тебе, 
але так, щоб нам нічого не вирішувати? 

саме так, отже, без будь-яких уточнень вони підтвердили 
своє рішення з’їхатись. але Ульріх розумів, що цей експери-
мент покладе край його «життю у відпустці». йому не хоті-
лося замислюватись, які це матиме наслідки, але те, що відте-
пер його життя зазнáє певних обмежень, неприємним йому не 
було, і він уперше згадав про товариство, зокрема про жінок, 
із паралельної акції. Перспектива від усього відійти, ізолюва-
тися, пов’язана з цією новою переміною, видалась йому пре-
красною. Як ото в кімнаті, часто буває, досить лише змінити 
непомітну дрібницю, щоб замість нудної луни вийшло милоз-
вучне відлуння, так тепер у його уяві невеликий власний бу-
динок обернувся на мушлю, де міський гомін віддається дале-
ким потоком. 

а потім, здається, наприкінці тієї розмови, окремо відбула-
ся ще одна, невеличка. 
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– Ми житимемо, як пустельники, – сказала аґата, весело 
всміхнувшись. – але в любовних справах кожне й далі мати-
ме, звичайно, свободу. Принаймні ти перешкод не відчувати-
меш! – запевнила вона.

– Чи знаєш ти, – відповів на це Ульріх, – що ми входимо 
до тисячолітнього царства? 

– Що це таке? 
– Ми вже так багато розмовляли про кохання, що не поспі-

шає, мов струмок, до якої-небудь мети, а утворює, наче море, 
своєрідний стан! скажи по щирості: коли в школі тобі розпо-
відали, нібито янголи в раю нічого не роблять, а лише славлять 
всевишнього, не відходячи від нього, – чи уявляла ти собі та-
кий стан, коли нічого не робиш і ні про що не думаєш?

– Я завше уявляла собі, що це стан досить нудний; і причи-
на цьому, певна річ, – моя недосконалість, – відповіла аґата. 

– а тепер, – сказав Ульріх, – враховуючи все, про що ми 
домовились, уяви собі, що це море – така собі нерухома уса-
мітненість, яку ненастанно наповнюють кришталево чисті по-
дії. У давнину люди намагалися уявити собі таке життя вже 
на землі. Це – тисячолітнє царство, створене за нашим об-
разом і подобою і все ж не схоже на жодне з царств, про які 
ми знаємо! І отак ми й житимемо! Ми забудемо про будь-яке 
себелюбство, не збиратимемо ні багатств, ні знань, ні коха-
них, ні друзів, ні принципів, ні самих себе. завдяки цьому наш 
дух розбрунькується, відкриється людині й тварині й розквіт-
не так, що ми вже не зможемо лишатися самими собою і по-
справжньому збережемося, тільки злившись з усім світом! 

ту коротеньку, ніби випадкову, розмову вони провадили 
жартома; Ульріх сидів з олівцем у руці й аркушем паперу пе-
ред собою, робив помітки і водночас обговорював із сестрою, 
щó на неї чекає в тому разі, якщо вона продасть будинок і ме-
блі. до того ж він був ще сердитий і сам не знав, щó означають 
його власні слова – блюзнірство чи фантазії. І за всіма цими 
балачками вони так і не вирішили по совісті, що робити із за-
повітом. 

та ще й тепер усе це розмаїття обставин було, мабуть, при-
чиною того, що Ульріх до рішучого каяття аж ніяк не прийшов. 
в аґатиній витівці багато чого йому подобалося, хоч побитим 
виявився він сам; він мусив зізнатися собі, що внаслідок цьо-
го людина, котра живе «за правилом вільних розумів», люди-
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на, котрій він у собі надто часто потурав, різко зайшла в небез-
печну суперечність із тією глибоко непевною людиною, в якій 
криється сувора правда. Уникати такого плину подій, нашвид-
ку поправивши його яким-небудь звичним способом, йому теж 
не хотілося. але в такому разі виходило, що жодного прави-
ла нема й треба дати подіям розвиватися так, як вони розви-
ваються. 

16.
Зустріч із Діотиминим чоловіком-дипломатом

Ранок Ульріхові нічого не з’ясував, і ще задовго до вечора 
він, бажаючи розвіяти свою гнітючу серйозність, поклав наві-
датися до кузини, заклопотаної визволенням душі від цивілі-
зації. 

не встигла Рахель повернутися з діотиминої кімнати, як на-
зустріч Ульріхові, на його подив, вийшов сам начальник відді-
лу туцці. 

– сьогодні дружина погано почувається, – пояснив досвід-
чений одружений чоловік тим байдужо-ніжним тоном, який 
завдяки його щомісячному застосуванню вже став формулою 
всім відомого сімейного секрету. – не знаю, чи зможе вона 
вас прийняти. 

він був уже одягнений, щоб вийти з дому, але охоче лишив-
ся з Ульріхом. 

Цей скористався нагодою поцікавитися про арнгайма.
– арнгайм їздив до англії, а тепер він у Петербурзі, – ска-

зав туцці.
на Ульріха, пригніченого власними турботами, це малозна-

чуще й цілком природне повідомлення справило таке вражен-
ня, немовби на нього раптом наринув світ у всій своїй повно-
ті й заклопотаності. 

– Це добре, дуже добре – мовив дипломат. – нехай собі 
катається туди-сюди скільки завгодно. так можна за ним по-
спостерігати й дещо довідатись. 

– то ви й досі гадаєте, що він роз’їздить з якимсь доручен-
ням пацифістського характеру від царя? – спитав Ульріх, по-
жвавішавши. 
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– Я в цьому впевнений більше, ніж будь-коли, – просто 
відповів високий міністерський чиновник, відповідальний за 
здійснення австрійсько-угорської політики. 

та раптом Ульріха взяв сумнів: туцці справді такий просто-
душний чи тільки таким прикидається й має його, Ульріха, за 
дурня? він трохи невдоволено облишив тему арнгайма й по-
цікавився:

– Я чув, тим часом тут висунули гасло «діяти!»? 
Як завжди, коли йшлося про паралельну акцію, туцці, схо-

же, раденько вдавав із себе безневинного й хитренького спо-
стерігача; він стенув плечима й ошкірив зуби в усмішці: 

– не хочу випереджати дружину – ви ж бо почуєте це від 
неї самої, як тільки вона зможе вас прийняти! – та по корот-
кій хвилі вусики в нього здригнулися, й у великих темних очах 
на обличчі кольору чиненої шкіри промайнула якась невпевне-
ність і гіркота. 

– адже ви теж чоловік учений, – нерішуче промовив він, 
– то, може, поясните мені, що воно означає, коли людина «має 
душу»? 

скидалося на те, що туцці справді кортить побалакати на 
цю тему, а враження, ніби йому гірко, викликала вочевидь його 
невпевненість. Ульріх відповів не відразу, й господар дому по-
вів далі: 

– Коли про кого-небудь кажуть «щира душа», то мають на 
увазі віддану, обов’язкову, чесну людину – у мене є такий чо-
ловік, директор канцелярії. але ж це, зрештою, – властивість 
людини несамостійної! або душа – властивість жінок, і тоді 
це означає приблизно те саме, що вони частіше, ніж чоловіки, 
плачуть і частіше червоніють… 

– ваша пані дружина має душу, – поправив його Ульріх 
так поважно, ніби констатував, що в неї коси чорні, як воро-
нове крило.

на обличчі в туцці промайнула легенька блідість.
– Моя дружина має розум, – неквапно проказав він, – її 

справедливо вважають розумною жінкою. Іноді я докучаю їй і 
закидаю, що вона – естетка. тоді вона гнівається. але це ще 
не душа… – він на хвилю замислився, потому спитав: – Чи 
вам коли-небудь траплялося бачити жінку-містика? така про-
читає вам майбутнє з руки чи з волосини й часом з дивовиж-
ною точністю. Це – або такий хист, або викрутас. та чи вга-
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дуєте ви який-небудь сенс у тому, коли вам кажуть, приміром, 
буцімто бачать передвістя тої доби, в якій наші душі впізнава-
тимуть одна одну, не вдаючись до послуг почуттів?.. Хочу від-
разу завважити, – хутко додав він, – що розуміти це треба не 
просто, скажімо, в переносному сенсі, а так, що коли ви, хоч 
би там що робили, – чоловік недобрий, то тепер, оскільки доба 
пробудження душі вже настала, це відчуватимуть багато вираз-
ніше, ніж у минулі століття! Чи ви в це вірите? 

У туцці ніколи не можна було втямити, над ким він кепкує 
– над собою чи над співрозмовником, і Ульріх про всяк випа-
док відповів: 

– бувши вами, я перевірив би це на досліді! 
– не жартуйте, вельмишановний, це не шляхетно, коли сам 

у безпеці, – жалісно промовив туцці. – а дружина вимагає 
від мене, щоб такі слова я сприймав поважно, навіть якщо я з 
ними не згоден, і я змушений капітулювати, взагалі не маючи 
будь-якої змоги захищатися. тож я й згадав у своїй нужді, що 
ви теж-бо чоловік учений…

– обоє тверджень належать, якщо не помиляюся, Метер-
лінку, – допоміг йому Ульріх.

– он як!? невже Ме?.. атож, цілком можливо. Це той, ко-
трий?.. ви тільки погляньте! дуже добре. то це той самий, ко-
трий стверджує, буцімто правди немає? «Крім, хіба що, для за-
коханих!» – каже він. Якщо я кого-небудь люблю, то, мов-
ляв, беру безпосередню участь у таємничій правді, яка глиб-
ша від звичайної. а якщо ми, навпаки, висловлюємо свою дум-
ку, спираючись на спостереження й точні знання про людей, 
то це, мовляв, жодної цінности не має. І таке сказав теж отой 
ваш Ме… метр? 

– не знаю, їй-бо не знаю. Може, й він. Це на нього схоже.
– а я вже думав, що то арнгайм.
– арнгайм багато чого запозичив у нього, а він – багато 

чого в інших. вони обидва здібні еклектики.
– он як? тоді це, виходить, речі давні. У такому разі пояс-

ність мені, заради бога, як можна таке сьогодні друкувати?! – 
здивувався туцці. – Коли рідна жінка мені відповідає: «Розум 
іще нічого не доводить, думки не сягають душі!» – або: «над 
точністю стоїть царство мудрости й кохання, яке виваженими 
словами лише оскверняють!», то я розумію, як вона до цього 
дійшла. вона – жінка й у такий спосіб захищається від чоло-
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вічої логіки! але чому про це говорить чоловік?! – туцці при-
сунувся ближче й поклав руку Ульріхові на коліно. – «Прав-
да плаває, як рибина, в невидимому принципі; тільки-но її звід-
ти дістають, вона вмирає». Що ви на це скажете? Може, це 
пов’язано з відмінністю між людиною «еротичною» й люди-
ною «сексуальною»?

Ульріх усміхнувся.
– ви справді хочете, щоб я вам сказав?
– згораю від нетерплячки! 
– Уже й не знаю, з чого почати.
– ось бачите! Чоловіки про таке розбалакувати не лю-

блять. та якби ви мали душу, то зараз просто розглядали б мою 
душу й милувалися б нею. Ми піднеслися б на висоту, де не-
має ні думок, ні слів, ні вчинків. зате є таємничі сили й приго-
ломшливе мовчання! Чи можна душі закурити? – спитав він і 
припалив сиґарету; потім похопився й, згадавши про обов’язки 
господаря дому, простяг портсиґара Ульріхові.

загалом туцці трохи пишався тим, що нарешті прочитав 
арнгаймові книжки, а позаяк вони лишилися для нього не-
стерпними, то його тішило власне відкриття: адже це саме він 
відкрив можливу користь їхньої пишномовної манери для не-
збагнених цілей дипломатії. воно й справді, кому ж би ще скор-
тіло марно виконувати таку тяжку роботу, і кожен, бувши ним, 
спершу, мабуть, досхочу потішився б, але дуже скоро не стри-
мався б перед спокусою навести задля проби ту чи ту цитату 
або висловити щось таке, що однаково годі висловити з точніс-
тю однією з отих дратівливо туманних нових думок. таке то-
рує собі шлях натужно, адже нова вдяганка ще здається сміш-
ною, але до неї швидко звикають, і так непомітно змінюється у 
своїх формах вияву дух часу, і тут арнгайм, зокрема, мав шанс 
надбати собі нового прихильника. навіть туцці визнавав уже, 
що вимогу поєднати душу й економіку можна сприймати, по-
при принципову ворожість між цими двома, як щось на кшталт 
психології економіки, і його непохитно захищала від арнгайма, 
по суті, лише діотима. бо в її взаєминах з арнгаймом тоді вже 
настала (про це ще ніхто не здогадувався) певна прохолода, яка 
на все, що арнгайм казав про душу, накликала підозру, нібито 
всі його висловлювання – лише відмовки, і, як наслідок, саме 
тими висловлюваннями й кололи очі начальникові відділу туц-
ці ще роздратованіше, ніж будь-коли. І його можна було зрозу-
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міти: за таких обставин він припускав, що дружинині взаємини 
з тим чужоземцем ще на піднесенні, – взаємини, які були не 
коханням (бо в такому разі він як чоловік своєї дружини міг би 
вжити відповідних заходів), а «станом кохання» і «закоханим 
мисленням», отож стояли настільки вище від усіляких негідних 
підозр, що діотима сама відверто казала про те, на які думки ці 
взаємини її надихали, а останнім часом навіть досить нетерп-
ляче вимагала від туцці, щоб духовну участь у них брав і він. 

відчуваючи довкола цей стан, що засліплював його, мов со-
нячне сяйво, засліплював зусібіч, як тоді, коли не можеш зорі-
єнтуватися, де сáме те світило, й знайти собі тінь, щоб схова-
тися в ній, він почувався надзвичайно нетямущим і вразливим. 

І він слухав Ульріха.
– але я хочу, щоб ви поміркували ось над чим. зазвичай 

у нас невпинно триває приплив і відплив емоцій. Хвилювання, 
які в нас народжуються внаслідок зовнішніх стимулів, зроста-
ють і виплескують назовні у вигляді вчинків і слів. Уявіть собі, 
що це – робота такого собі механізму. а тоді уявіть собі, що 
в цій роботі настали перебої. дійде, мабуть, до такої собі зага-
ти? до своєрідного виходу з берегів? а за певних обставин це 
може бути й просто здуття…

– ви бодай розумно кажете, навіть коли все це й нісеніт-
ниці… – схвально промовив туцці. він не одразу збагнув, що 
тут справді назріває пояснення, однак залишався спокійним, і 
хоч внутрішній стан у нього був жалюгідний, з вуст його гор-
до не сходила така зловтішна усмішечка, що сховатися за нею 
він міг будь-якої миті. 

– здається, – провадив Ульріх, – фізіологи так кажуть: те, 
що ми називаємо усвідомленою дією, виникає з того, що по-
дразник не просто, сказати б, вливається й виливається крізь 
рефлекторну дугу, а змушений обирати манівці. виходить, світ, 
який ми сприймаємо, і світ, де ми діємо, – хоч обидва вони ви-
даються нам світом тим самим, – насправді нагадують верхній 
і нижній б’єфи у млиновому посаді й з’єднані своєрідним водо-
сховищем свідомости, від рівня поверхні в якому, напору й та-
кого іншого залежить приплив і стік. Інакше кажучи: якщо на 
одному з двох боків виникає перешкода – тобто відчуження 
світу чи небажання діяти, – то цілком природно припустити, 
що в такий спосіб може утворитися й друга, вища свідомість? 
Чи ви так не вважаєте? 
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– Я? – перепитав туцці. – сказати правду, мені це, га-
даю, абсолютно байдуже. нехай це з’ясовують між собою про-
фесори, якщо воно їм так важливо. та якщо брати практичний 
бік… – він замислено роздушив у попільничці сиґарету й під-
вів сердитий погляд. – Хто вирішує долі світу – люди з двома 
загатами чи люди з однією загатою? 

– Мені здавалося, ви хотіли тільки почути від мене, як, на 
мій погляд, народжуються такі думки?

– Якщо ви хотіли мені це пояснити, то я вас, на жаль, не 
зрозумів, – сказав туцці.

– та це ж бо дуже просто: у вас немає другої загати, а отже, 
немає й принципу мудрости, і ви не розумієте жодного слова з 
того, що кажуть люди, які мають душу. з чим я вас і вітаю! 

Помалу Ульріх усвідомлював, що він у безглуздій формі ви-
словлює в цьому дивному товаристві думки, цілком придатні 
для пояснення почуттів, які невиразно тривожили і його влас-
не серце. Припущення, що в разі дуже гострої сприйнятливос-
ти емоції можуть вихлюпуватись через край, а потім входити в 
свої береги, м’яко й безкрайньо, немов водяна гладінь, поєдну-
ючи почуття з усіма речами на світі, – припущення це викли-
кало в його пам’яті спогад про великі розмови з аґатою, і на 
його обличчі мимоволі проступила озлоблена й водночас розгу-
блена міна. туцці поглядав на нього з-під напівопущених повік 
і з Ульріхового сарказму невиразно відчував, що тут він, туцці, 
– не один такий, чиї «загати» не відповідають його бажанням.

обидва майже не помітили, як довго не було Рахель; її за-
тримала діотима, щоб дівчина швиденько допомогла дати лад 
і їй самій, недужій, і кімнаті, – лад не те що бездоганний, од-
нак досить пристойний, аби прийняти Ульріха. нарешті поко-
ївка прийшла сказати, щоб Ульріх не йшов додому, а ще трохи 
зачекав, а тоді поквапилася знов до господині.

– Усі слова, які ви мені тут навели, – то, звичайно, але-
горії, – повернувся Ульріх до перерваної розмови, бажаючи 
винагородити господаря дому за те, що той погодився склас-
ти йому товариство. – Це – своєрідна мова метеликів! а такі 
люди, як арнгайм, справляють на мене приблизно таке вра-
ження, ніби вони, попиваючи оцей вишуканий нектар, нагулю-
ють собі черевце! тобто, – хутко додав він, вчасно зметику-
вавши, що не варто ображати заразом і діотиму, – таке вра-
ження на мене справляє саме арнгайм, хоча, з другого боку, 
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цей чоловік викликає в мене і ще одне враження: ніби свою 
душу він носить, як гаманець, у потайній кишені, на грудях!

туцці відклав теку й рукавички, які він узяв був, коли ввій-
шла Рахель, і різко відказав:

– знаєте, що це таке? Я маю на увазі те, що ви так цікаво 
мені пояснили. Це – не що інше, як дух пацифізму! – він зро-
бив паузу, щоб його відкриття подіяло на співрозмовника. – а 
в руках дилетантів пацифізм криє в собі, поза всяким сумні-
вом, велику небезпеку, – значуще додав він.

Ульріх мало не розсміявся, але туцці говорив страшенно по-
важно і пов’язав між собою дві речі, справді споріднені, хоч і да-
леко, між собою, нехай це навіть і смішно – пов’язувати кохання 
з пацифізмом лише тому, що те й те викликало в нього вражен-
ня якоїсь дилетантської невгамовности. тож Ульріх, не знаючи, 
що відповісти, просто скористався нагодою повернутися до пара-
лельної акції й нагадав, що в ній-бо тепер висунуто гасло «діяти!» 

– Це ляйнсдорфська ідея! – зневажливо кинув туцці. – 
Чи ви ще пригадуєте останню дискусію тут, у нас, незадовго до 
вашого від’їзду? Ляйнсдорф заявив: «Що-небудь має статися!» 
У цьому тепер і вся суть, це й називають тепер гаслом «діяти!» 
І арнгайм, звісно ж, намагається підсунути сюди свій росій-
ський пацифізм. Чи ви пригадуєте, як від цього застерігав я? 
боюся, про мене ще згадають! ніде зовнішня політика не така 
важка, як у нас, і я ще тоді казав: «Хто нині зважується про-
вадити в життя фундаментальні політичні ідеї, у того має бути 
щось від банкрута й злочинця!» – Цього разу начальник від-
ділу розбалакався аж надто відверто – очевидно, через те, що 
Ульріха вже ось-ось мали запросити до діотими, або через те, 
що не бажав, аби в цій бесіді повчали лише його, туцці. – в 
усьому світі паралельна акція викликає недовіру, – повідомив 
він, – і її вплив на внутрішню політику – акцію ж бо вважа-
ють і антинімецькою, й антислов’янською – відбивається й на 
зовнішній політиці. але щоб ви повною мірою зрозуміли різни-
цю між пацифізмом дилетантським і професійним, я вам дещо 
поясню. австрія могла б відвернути будь-яку війну років на 
тридцять, не менше, якби приєдналася до Entente cordiale*! І з 

* Сердечна згода (фр.). Йдеться про військово-політичну угоду між 
Францією, Росією та Великою Британією (1904-1909), відому під назвою 
«Антанта».
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нагоди імператорського ювілею вона могла б зробити це, зви-
чайно, з небачено гарним пацифістським жестом, ще й запев-
нити німеччину в своїй сестринській любові, надавши їй мож-
ливість вибирати – йти за собою чи ні. більшість наших наці-
ональностей зустріли б це із захватом. завдяки дешевим фран-
цузьким та англійським кредитам ми могли б зміцнити своє 
військо так, що німеччина нас уже не злякала б. Італії ми по-
збулися б, Франція без нас нічого не вдіяла б. одне слово, ми 
стали б ключем до миру й війни і робили б великий політич-
ний ґешефт. Я не виказую вам ніякої таємниці, це – простий 
дипломатичний розрахунок, який до снаги навіть звичайному 
торговому аташе. то чому б цей розрахунок не реалізувати? 
непередбачувані обставини при дворі: там уже так не можуть 
терпіти йот ве*, що зробити йому поступку – просто ниж-
че їхньої гідности. нині становище монархій невигідне, тому 
що вони надто обтяжені гідністю! Крім того, непередбачувані 
обставини так званої суспільної думки. тут я вже переходжу 
до паралельної акції. Чому вона не формує суспільної думки?! 
Чому її не привчають дивитися на речі об’єктивно? Поглянь-
те лишень… – але далі міркування туцці втратили переконли-
вість, і від них повіяло радше зачаєною тугою. – Цей арнгайм 
своєю писаниною мене навіть потішає! Це не його власна ви-
гадка, і недавнечко, коли якось уночі я довго не міг заснути, у 
мене був час про це трохи помізкувати. Політики, котрі писали 
романи чи п’єси, були завжди – скажімо, Клемансо чи навіть 
той-таки дізраелі; бісмарк не писав, але бісмарк був руйнів-
ник. а погляньте на отих французьких адвокатів, які тепер при 
владі. Просто заздрощі беруть! Політичні торбохвати! але по-
радами й директивами їх забезпечує чудовий професійний ди-
пломатичний корпус, і всі вони колись без будь-якого страму-
сорому пописували п’єси чи романи, принаймні замолоду, й 
пописують книжки ще й тепер. Гадаєте, ті книжки чого-небудь 
варті? Я так не гадаю. але присягаюся вам, учора ввечері я по-
думав собі: наша дипломатія щось таки втрачає через те, що не 
пише книжок, і я скажу вам чому. По-перше, дипломат, точні-
сінько, як і спортсмен, має, звичайно, зганяти з потом жирок. 
а по-друге, це зміцнює суспільну безпеку. Чи знаєте ви, що 
таке європейська рівновага?.. 

* Його величність.
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Їхню розмову урвала Рахель – вона прийшла сказати, що 
діотима чекає на Ульріха. туцці звелів подати йому пальто й 
капелюха. 

– Якби ви були патріот… – мовив він, стромляючи руки в 
рукава пальта, яке йому тримала Рахель.

– то що б я мав тоді робити? – спитав Ульріх і перевів по-
гляд на чорні зіниці покоївки.

– Якби ви були патріот, то бодай звернули б увагу моєї дру-
жини чи графа Ляйнсдорфа на ці проблеми. Я зробити цього 
не можу: в устах рідного чоловіка таке пролунає для неї над-
то прісно. 

– але ж мене тут ніхто серйозно не сприймає,– спокійно 
відповів Ульріх. 

– ох, не кажіть! – жваво вигукнув туцці. – вас не сприй-
мають серйозно в тому самому сенсі, що й решту людей, але вже 
давно вас усі дуже бояться. Потерпають, що ви дасте Ляйнсдор-
фу яку-небудь геть божевільну пораду. то чи знаєте ви, що таке 
європейська рівновага?! – настирливо правив своєї дипломат.

– та, мабуть, приблизно знаю, – відповів-промовив Ульріх.
– тоді вас можна привітати! – роздратовано й гірко ска-

зав туцці. – Жоден із нас, професійних дипломатів, цього не 
знає. Це те, чого не можна порушувати, а то всі тоді накинуть-
ся одне на одного. але щó саме не можна порушувати, ніхто 
напевно не знає. Пригадайте на хвилинку, щó діялося навколо 
вас в останні роки і діється й досі: італо-турецька війна, Пуан-
каре в Москві, багдадське питання, військова інтервенція в Лі-
вії, напруження в австро-сербських стосунках, адріатична про-
блема… Це що – рівновага? нас незабутній барон еренталь… 
але не хочу вас довше затримувати! 

– Шкода, – запевнив його Ульріх. – Якщо європейську 
рівновагу можна розуміти так, тоді вона – якнайкращий вияв 
європейського духу! 

– авжеж, і саме це й цікаво, – уже в дверях відповів туц-
ці, покірно всміхнувшись. – І в цьому розумінні не можна не-
дооцінювати духовних досягнень нашої акції!

– Чому ви не стаєте цьому на перешкоді? 
туцці стенув плечима.
– Коли в нас чого-небудь хоче людина зі становищем його 

ясновельможности, виступати проти цього не можна. Це мож-
на лише спостерігати! 
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– а як справи у вас? – спитав Ульріх, коли туцці пішов, 
у своєї маленької чорно-білої охоронниці, яка вела його до ді-
отими.

17.
Діотима взялася за інше чтиво 

– Любий друже, – сказала діотима, коли Ульріх ввійшов 
до неї, – я не хотіла відпускати вас, не побалакавши з вами, 
але доводиться приймати вас ось так! 

на ній була домашня сукня, в ній її величні форми внаслі-
док якоїсь випадкової пози іноді нагадували про вагітність, і 
це надавало такому гордому тілу, що ніколи не народжувало, 
трохи чарівної безсоромности, пов’язаної з переймами; поряд 
на канапі лежала горжетка, якою вона вочевидь саме зігріва-
ла собі живота, а на чолі в неї був компрес від мігрені – йому 
пощастило лишитися на місці, бо господиня знала, що він їй 
так само до лиця, як грецька пов’язка. Пора була вже пізня, 
але світло в кімнаті не горіло, а в повітрі стояв дух цілющих і 
відсвіжуючих засобів проти якоїсь невідомої недуги, що змі-
шувався з ароматом різких парфумів, ховаючи під собою, мов 
ковдра, решту запахів. 

Цілуючи діотимі руку, Ульріх низько нахилився, немовби з 
пахощів її зап’ястка хотів відчути переміни, що сталися за той 
час, поки вони не бачилися. але її шкіра дихала лише тими са-
мими повними, густими, добре викупаними духмянощами, що 
й завжди. 

– ах, любий друже, – знову промовила діотима, – як 
добре, що ви повернулися… ой! – раптом простогнала вона, 
всміхнувшись. – У мене так болить живіт!

Ці слова, які в устах людини звичайної лунають так само 
звичайно, як метеозведення, в діотиминих устах набуло всієї 
глибини катастрофи й зізнання. 

– Кузино?! – вигукнув Ульріх і, всміхаючись, нахилився 
вперед, щоб зазирнути їй в очі. 

Цієї миті тонкий натяк туцці на погане самопочуття дружи-
ни змішався з підозрою, що діотима, можливо, вагітна й тепер 
долю цього дому, отже, вирішено.
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вона стомлено відкинула цю підозру, майже здогадавшись 
про його думки. насправді в неї були просто менструальні су-
доми, чого досі, щоправда, ніколи не траплялося і що, як мож-
на було невиразно здогадатися, було пов’язано з її ваганнями 
між арнгаймом та рідним чоловіком і вже кілька місяців спри-
чиняло такі болі. Коли діотима почула, що Ульріх повернувся, 
це її втішило, й вона, радо побачивши в ньому повірника в сво-
їй боротьбі, саме тому його й прийняла. І ось вона лежала, тіль-
ки про людське око зберігаючи сидячу позу, терпіла біль, що 
ятрив їй тіло й душу, й була в його товаристві незахищеною 
частиною відкритої природи без будь-яких загорож і заборон-
них табличок, що траплялося з нею досить рідко. вона все ж 
таки вирішила, що коли посилатиметься на болі в шлунку ніби-
то на ґрунті нервів, то це скидатиметься на правду й навіть зда-
ватиметься ознакою природної чутливости; у противному разі 
вона йому не показалася б. 

– то прийміть же які-небудь ліки! – запропонував Ульріх.
– ох, – зітхнула діотима, – все це лише від хвилювань. 

– Мої нерви вже довго не витримають!
запала коротка мовчанка, бо тепер Ульріх, власне, мав би 

спитати про арнгайма, однак йому цікаво було довідатися що-
небудь про події, які стосувалися його самого, і він дав собі 
раду не відразу. нарешті спитав: 

– а визволяти душу від цивілізації – це річ, мабуть, дуже 
клопітна? – І додав: – Маю, на жаль, лиш одну втіху: я вже 
давно вам передрікав, що ваші намагання прокласти стежку у 
світ завершаться болісним крахом! 

діотима пригадала, як утекла від товариства й сиділа в Уль-
ріха на підставці для взуття в передпокої. стан у неї тоді був 
майже такий самий пригнічений, як оце тепер, і все ж відтоді 
в її надіях сталося безліч злетів і падінь. 

– Як усе ж таки було чудово, друже мій, – промовила 
вона, – коли ми ще вірили в цю велику ідею! сьогодні можна, 
мабуть, сказати, що світ звернув на неї увагу, але яка ж розча-
рована я сама! 

– а власне, чому? – спитав Ульріх.
– не знаю. Причина, певно, в мені самій.
вона зібралася була додати щось про арнгайма, але Уль-

ріх побажав почути, чим завершилася справа з демонстрацією; 
він пригадував тільки, що не застав діотими вдома, коли граф 
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Ляйнсдорф послав його заспокоїти й підготувати до можливих 
рішучих заходів.

діотима зневажливо махнула рукою.
– Поліція заарештувала кілька хлопців і дівчат, а потім від-

пустила їх. Ляйнсдорф дуже сердитий, але що можна було зро-
бити ще?! тепер він щосили тримається за виснєчкі й каже, 
що має щось статися; але виснєчкі не може розгорнути ніякої 
пропаганди, бо ніхто ж не знає, за що аґітувати! 

– Я чув, тепер висунули гасло «діяти!», – вкинув Ульріх. 
Ім’я барона виснєчкі, який, бувши міністром, зазнав пораз-

ки внаслідок опору німецьких партій і тому на чолі коміте-
ту, що закликав боротися за якусь непевну велику патріотич-
ну ідею паралельної акції, не міг не викликати глибокої недові-
ри, – це ім’я збудило в його уяві живі картини політичних обо-
рудок його ясновельможности, які й призвели до таких резуль-
татів. схоже, невимушений плин графських думок – можли-
во, підкріплений очікуваним провалу всіх намагань розбуркати 
дух батьківщини, а в ширших масштабах і дух Європи завдяки 
співпраці її видатних умів, – зрештою привів до усвідомлення, 
що найкраще тепер – дати цьому духові поштовх, і то байду-
же, з якого боку. Можливо, міркування його яновельможности 
спиралися навіть на досвід спілкування з одержимими, яким, 
коли на них безцеремонно нагримати чи добряче їх струсону-
ти, це нібито йде іноді на користь; але такі припущення, що їх 
Ульріх поквапився зробити, перше ніж діотима встигла запе-
речити, вона урвала своєю відповіддю.

недужа й цього разу скористалася звертанням «любий дру-
же». 

– Любий друже, – промовила вона, – у цьому є якась іс-
тина! наше століття прагне дії. дія…

– але дія яка? – перебив її Ульріх. – дія якого штибу?! 
– немає аніякісінького значення! У дії, на відміну від слів, 

криється чудовий песимізм. Годі й заперечувати, в минулому 
завше тільки розводили балачки. Ми жили задля великих і ві-
чних ідеалів і слів: задля глибшої людяности; задля нашої най-
яскравішої самобутности; задля зростання загальної повноти 
буття. Ми домагалися синтезу, жили задля нових естетичних 
насолод і цінностей у щасті, і я не заперечуватиму, що пошуки 
істини – дитяча забавка проти неймовірно серйознішого за-
вдання: стати істиною. та це була просто завелика напруга по-



163

рівняно з тією невеличкою часткою реальности, яка є нині в 
сучасній душі, і ми у замріяній тузі жили, можна сказати, ні за-
для чого! – діотима рішуче звелася, спершись на лікоть. – І 
коли тепер відмовляються шукати завалений вхід до душі, а на-
томість намагаються впоратись із життям таким, яке воно є, то 
в цьому криється щось здорове! – завершила вона.

отож тепер Ульріх, крім гаданого ляйнсдорфського, мав 
і ще одне, підтверджене тлумачення гасла «діяти!». діотима, 
схоже, взялася за інше чтиво; він пригадав, як, ввійшовши до 
кімнати, побачив біля неї багато книжок, але тим часом надто 
стемніло, щоб прочитати їхні назви, до того ж на частині кни-
жок лежало тіло задумливої молодої жінки, наче товста змія, 
що тепер звелася ще вище й очікувально дивилася на нього. 
діотима, яка ще дівчинкою зачитувалася дуже сентименталь-
ними й суб’єктивними книжками, тепер, як виснував Ульріх з 
її слів, вочевидь була в полоні того духовного потягу до онов-
лення, який завжди прагне знайти в ідеях наступних двадця-
тьох років те, чого не знайшов в ідеях минулих двадцятьох ро-
ків; звідси, мабуть, і постають, зрештою, навіть ті глибокі пе-
реміни настрою в історії, які коливаються поміж гуманністю 
й жорстокістю, пристрасністю й байдужістю чи поміж інши-
ми суперечностями, для яких жодної цілком достатньої причи-
ни нема. в Ульріха промайнула думка, що ті невеличкі, нероз-
гадані рештки непевности, що їх щоразу лишає по собі мораль-
ний досвід (про це він так багато розмовляв з аґатою), мабуть, 
і становлять, власне, причину цієї людської невпевнености; та, 
не бажаючи дозволяти собі щастя, яке давали спогади про ті 
розмови, він змусив свої думки відвернутися від них і пере-
йти до ґенерала, який перший розповів йому про те, що в ни-
нішню добу входить новий дух, і розповів так, що в його сло-
вах здорове обурення не лишило місця для насолоди від чарів-
ливих сумнівів. І коли вже він згадав про ґенерала, то на дум-
ку йому спало прохання того поцікавитися, що там за розлад 
стався між кузиною й арнгаймом, тож на прощальне діотими-
не слово душі Ульріх зрештою відповів просто: 

– видно, «безмежне кохання» на користь вам не пішло?! 
– ох, ви які були, такі й лишилися! – зітхнула кузина й, 

відкинувшись на подушки, заплющила очі.
адже поки Ульріха не було, вона відвикла від таких відвер-

тих запитань і тепер мала спершу пригадати, чи багато чого 
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вже йому довірила. І раптом його присутність оживила забуте. 
вона невиразно пригадала одну розмову з Ульріхом про «не-
змірне кохання», до якої вони ще поверталися під час їхньої 
останньої чи передостанньої зустрічі, коли вона заявила, що 
душі можуть виходити з в’язниць своїх тіл чи принаймні на-
половину витикатися з них, так би мовити, своїми тулубами, 
а Ульріх їй відповів, що це – маячня любовного голоду й що 
краще б вона виявила певну «прихильність» до арнгайма, чи 
до нього самого, Ульріха, чи ще до кого-небудь; у зв’язку з цим 
він назвав тоді навіть туцці, і це також спало їй тепер на дум-
ку; згадувати про такі пропозиції, мабуть, легше, ніж про ре-
шту, що висловлює така людина, як Ульріх. І вона справедли-
во, либонь, сприйняла тоді його слова як зухвальство; та поза-
як той минулий біль проти цього нинішнього – просто безне-
винний давній товариш, то цей спогад мав сьогодні всі пере-
ваги чогось по-дружньому довірчого. тож діотима розплющи-
ла очі й промовила:

– Кохати безоглядно на землі, мабуть, неможливо! 
І всміхнулася. але на чолі під пов’язкою в неї залягли змор-

щечки стурбованости, й через них її обличчя в сутінках набуло 
якогось дивного перекошеного вигляду. в питаннях, що стосу-
вались її особисто, діотима ладна була повірити в надприродні 
можливості. навіть несподівана поява на соборі ґенерала фон 
Штума налякала її, наче то була справа рук якихось духів, а в 
дитинстві вона молилася за те, щоб ніколи не померти. завдя-
ки цьому їй стало легше й своєму ставленню до арнгайма на-
дати такої собі надприродної віри чи, правильніше сказати, тієї 
неостаточної зневіри, тієї готовности до всього на світі, які ля-
гли тепер в основу ставлення до самої віри. Якби арнгайм був 
не лише здатний видобувати з її душі й зі своєї щось невиди-
ме, що на відстані п’ятьох метрів від неї й від нього сходило-
ся в повітрі, або якби їхні погляди здатні були зустрітися так, 
щоб їхня зустріч лишила по собі кавове зерня, манну крупин-
ку, чорнильну пляму, який-небудь слід чи хоч би тільки неве-
личку переміну, то діотима жила б з очікуванням, що одного 
дня станеться ще й не те і постануть котрись із тих надприрод-
них зв’язків, що їх досить виразно уявити собі не можна, так 
само як і більшість природних. У неї ставало терпіння й на те, 
що останнім часом арнгайм частіше від’їздив і не повертався 
довше, ніж колись, і навіть у ті дні, коли лишався в місті, його 
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навдивовижу поглинали всілякі справи. вона не дозволяла собі 
жодного сумніву в тому, що кохання до неї – все ще велика 
подія в його житті, й коли вони часом зоставалися самі, душев-
не піднесення ту ж мить виявлялося таким високим, а сама зу-
стріч набувала такого значення, що почуття злякано нишкли, 
ба більше, якщо не траплялося нагоди завести мову про щось 
неособисте, виникав вакуум, що викликав потім гірку знемо-
гу. Як не було сумніву в тому, що це – пристрасть, так вона 
(привчена своїм часом до того, що все непрактичне – одна-
ково всього лиш об’єкт віри, тобто отієї непевної зневіри) не 
мала жодного сумніву в тому, що станеться ще щось таке, що 
супере  читиме всім розважним припущенням. але цієї хвилини 
діотима, розплющивши очі й спрямувавши відвертий погляд 
на Ульріха, від якого тепер виднілася тільки темна тінь, що не 
давала відповіді, спитала себе: «на що я очікую? Що, власне, 
має статися?»

нарешті Ульріх відповів:
– але ж арнгайм хотів одружитися з вами?! 
діотима знову сперлася на лікоть і сказала:
– Хіба проблему кохання можна вирішити розлученням чи 

одруженням?!
«Щодо вагітности я помилився», – подумки констатував 

Ульріх, не знаючи навіть, що й відповісти на кузинин вигук. І 
раптом він зухвало заявив:

– а я ж вас від арнгайма застерігав! 
Можливо, цієї миті він відчував за собою обов’язок поді-

литися з нею тим, що знав про набоба, який пов’язав влас-
ну і її душу зі своїми ґешефтами, але Ульріх одразу від цьо-
го наміру й відмовився, усвідомивши, що в їхній розмові кож-
не слово має своє місце – достоту, мов ото речі в його кімна-
ті, на яких він, повернувшись додому, не побачив жодної пи-
линки, так ніби хвилину-дві просто був мертвий. діотима осуд-
ливо мовила: 

– не сприймайте це так легковажно. У нас з арнгаймом 
глибока дружба, і коли між нами іноді все ж і заходить щось 
таке, що я назвала б великим страхом, то причина цьому – 
саме відвертість. не знаю, чи ви таке коли-небудь відчували й 
чи на таке здатні, але між двома людьми, котрі досягли певної 
висоти почуттів, будь-яка фальш неможлива такою мірою, що 
їм навіть важко одне з одним розмовляти! 
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У цьому осуді чуйне Ульріхове вухо вловило, що вхід до ку-
зининої душі йому відкрито ширше, ніж звичайно, і, коли вона 
мимоволі зізналася, що не може розмовляти з арнгаймом без 
фальші, він неабияк розвеселився й у відповідь на її відвертість 
також кілька хвилин демонстрував свою відвертість тим, що й 
сам нічого не казав, а потім, коли діотима знов лягла, схилив-
ся над нею й по-дружньому ніжно поцілував їй руку. невагома, 
мов серцевина бузини, лежала вона в його руці й лишилася там 
після поцілунку. Пульс її віддавався в його пучках. Легенький, 
мов пудра, аромат її близькости завис хмаринкою біля його об-
личчя. І хоч цей поцілунок у руку був просто ґалантним жартом, 
він нагадував невірність – тим, що лишав після себе такий са-
мий, як і вона, гіркуватий присмак насолоди – немовби ти ни-
зенько схилився над кимось і п’єш із нього, як ото п’є воду тва-
рина, вже не бачачи на її поверхні свого віддзеркалення. 

– Про що ви думаєте? – спитала діотима.
Ульріх тільки похитав головою, знову давши їй так – у тем-

ряві, освітленій лише останнім оксамитовим мерехтінням, – 
можливість провести порівняльні спостереження над мовчан-
ням. на думку їй спали чудові слова: «Є люди, мовчати з яки-
ми не зважиться навіть найбільший герой». Принаймні зміст, 
якщо й не слово в слово, такий. здається, пригадала вона, це 
була цитата; її навів арнгайм, а вона, діотима, сприйняла її на 
свою адресу. І, крім арнгаймової руки, вона від перших днів 
свого заміжжя не затримувала руки жодного іншого чоловіка 
в своїй довше, ніж на дві секунди, і ось це сталося тепер лише 
з рукою Ульріха. захоплена собою, вона не завважила, щó тут 
відбувалося, але вже за мить відчула приємну переконаність у 
тому, що мала цілковиту рацію, коли не стала пасивно очікува-
ти чи то прийдешньої, чи то неможливої години високого ко-
хання, а скористалася часом нерішучого рішення для того, щоб 
трохи більше присвятити себе своєму чоловікові. Людям одру-
женим добре: коли хто-небудь порушує вірність своїй коханій 
чи своєму коханому, вони мають право сказати собі, що про 
свій обов’язок не забувають; а позаяк діотима сказала собі, 
що повинна – хай буде, що буде – виконувати свій обов’язок 
там, куди її поставила доля, то вона намагалася виправити не-
доліки свого чоловіка і вдихнути в нього трохи більше душі. І 
знов їй спали на думку слова якогось письменника; їхній зміст 
полягав приблизно в тому, що нема нічого розпачливішого, ніж 
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пов’язати свою долю з нелюбою, і це було ще одне підтвер-
дження тому, що, поки їх не розлучила доля, вона, діотима, 
повинна намагатися мати до туцці якісь почуття. У розумно-
му протистоянні непередбачуваним перипетіям душі, платити 
за які діотима вже не хотіла змушувати його, її зусилля стали 
вже методичними; і вона пишалася книжками, на яких оце ле-
жала, бо в них ішлося про фізіологію й психологію подружньо-
го життя, і тепер ось одне якось доповнювалося одним – і те, 
що було темно, і що вона мала при собі ці книжки, і що Уль-
ріх тримав її руку, і що вона натякнула йому про той чудовий 
песимізм, про який незабаром заявить, можливо, і в своїй гро-
мадській діяльності, відмовившись від своїх ідеалів; і діотима, 
міркуючи отак, час від часу стискала Ульріхову руку так, не-
мовби вже стояли спаковані валізи й настав час розпрощатися 
з минулим. Потім вона тихенько простогнала, й легенька хви-
ля болю пробігла на виправдання її тілом; тим часом Ульріх на 
її потиски заспокійливо відповідав пучкам, й коли так повтори-
лося кілька разів, діотима, хоч, мабуть, і подумала, що це вже, 
власне, занадто, але забрати руку не зважилася, бо її долоня 
так легко й сухо лежала в його долоні, іноді навіть здригаю-
чись, що самій їй, дотимі, це здавалося неприпустимим натя-
ком на фізіологію кохання, а цього натяку вона нізащо не хо-
тіла виказати, вивільнившись яким-небудь незграбним рухом.

то «Рашель», яка клопоталася чимось у суміжній кімнаті 
(від певного часу дівчина стала на диво неслухняною) покла-
ла край цій сцені, несподівано ввімкнувши світло за прочине-
ними дверима. діотима хутко висмикнула свою руку з Ульрі-
хової, в якій хвилю ще лишалося відчуття заповненого неваго-
містю простору. 

– Рашель, – пошепки покликала дівчину діотима, – ввім-
кни світло й тут!

Коли покоївка це зробила, їхні освітлені голови мали такий 
вигляд, немовби звідкись випірнули – так наче з них ще не зо-
всім стекла темрява. навколо рота в діотими лежали тіні, ро-
блячи вуста вологими й підпухлими; невеличкі перламутрові 
жовна на шиї й під щоками, які зазвичай здаються ніби ство-
реними для любителів розкішних делікатесів, були тверді, мов 
ліноґравюра, і страшенно затушовані чорнилом. Ульріхова го-
лова в незвичному світлі також бовваніла, наче пофарбована 
в біле й чорне голова дикуна на стежці війни. Ульріх примру-
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жився, намагаючись прочитати назви книжок, які лежали на-
вколо діотими, і його вразила та жадоба до знань у сфері гі-
гієни душі й тіла, яка продиктувала кузині вибір цих книжок. 
«Коли-небудь він мені що-небудь ще вчинить!» – раптом поду-
мала вона, тривожно стежачи за його поглядом; але свідомість 
її цю думку у фразу так і не оформила; діотима просто відчу-
ла себе надто незахищеною від кузена, коли ось так, на світлі 
лежала перед його очима, і їй захотілося прибрати впевненого 
вигляду. Широким жестом, що мав продемонструвати неабия-
ку перевагу, як це й подобало б ні від кого й ні від чого «неза-
лежній» жінці, вона показала на свої книжки і якомога ділови-
тіше промовила: 

– Чи повірите, подружня зрада часом здається мені аж над-
то простим розв’язанням сімейних конфліктів?! 

– Принаймні це – засіб найм’якіший!– відповів Ульріх, 
роздратувавши кузину своїм іронічним тоном. – Я б навіть 
сказав, що він нікому ніколи не шкодить. 

діотима кинула на нього докірливий погляд і зробила йому 
знак, що Рахель у сусідній кімнаті може їх почути. Потім гуч-
но промовила: 

– та я кажу зовсім не про це! 
І покликала покоївку, яка з’явилася з норовистим виглядом 

і з гіркими ревнощами вислухала наказ причинити двері з дру-
гого боку. завдяки цьому інциденту в почуттях, однак, знов за-
панував лад; підохочена темрявою ілюзія, ніби вони вдвох здій-
снюють невеличку зраду, хоч ця зрада, так би мовити, й не має 
конкретної назви і в ній ніхто нікого не зраджував, – ілюзія 
ця при світлі розвіялась, і Ульріх поквапився нарешті перевес-
ти розмову на справи, які хотів устигнути ще обговорити.

– Я ще не сказав вам, що складаю з себе обов’язки секре-
таря, – почав він.

однак діотима, як виявилося, про це знала й відповіла, що 
він має лишитись, бо інакше, мовляв, просто не можна. 

– Попереду роботи в нас і досі ще непочатий край, – бла-
гально промовила вона. – Потерпіть іще трішки, рішення ско-
ро знайдеться! на поміч вам дадуть виконавчого секретаря.

Ульріх звернув увагу на оце непевне «дадуть» і побажав до-
відатися подробиці.

– арнгайм запропонував тимчасово передати вам свого се-
кретаря. 
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– ні, дякую, – відповів Ульріх. – У мене таке враження, 
що з його боку це було б не зовсім альтруїстично! 

Цієї хвилини Ульріх знову не проти був пояснити кузині 
простий зв’язок із нафтовими промислами, але вона навіть не 
завважила, скільки підозри пролунало в його відповіді, й спо-
кійно вела далі: 

– а крім того, і мій чоловік виявив готовність виділити вам 
одного службовця зі свого відділу.

– а чи влаштувало б це вас?
– сказати відверто, мені це було б не зовсім до душі, – ви-

словилася діотима цього разу прозоріше. – тим більше, що 
великої потреби в цьому ми не відчуваємо. ваш приятель, ґе-
нерал, теж повідомив мені, що залюбки надав би у ваше розпо-
рядження одного зі своїх підлеглих. 

– а Ляйнсдорф?
– Ці три варіанти мені запропонували добровільно, тому я 

не мала підстав звертатися ще й до Ляйнсдорфа. але він перед 
такою жертвою запевне не спинився б. 

– зі мною панькаються! – Цими словами Ульріх узагаль-
нив несподівану готовність арнгайма, туцці й Штурма в та-
кий дешевий спосіб забезпечити собі певний контроль над 
усім, що відбувається в паралельній акції. – та найрозумні-
ше буде, мабуть, – узяти собі довірену людину вашого чо-
ловіка.

– Любий друже… – ще раз спробувала заперечити діо-
тима, хоч до пуття й не знала, що казати далі, й, мабуть, через 
це в неї вийшло щось дуже плутане. вона знову звелася на лі-
коть і рішуче промовила: – Я відкидаю подружню зраду як 
надто грубе розв’язання сімейних конфліктів, я про це вам ска-
зала! але все ж таки: немає нічого тяжчого, ніж зв’язати свою 
долю з людиною, яку недосить кохаєш! 

Це був найвищої мірою неприродний голос природи. але 
Ульріх незворушно стояв на своєму.

– начальник відділу туцці, поза всяким сумнівом, хотів би в 
такий спосіб здобути вплив на все, що ви робите в паралельній 
акції. але ж цього домагаються й решта двоє! – пояснив він ку-
зині. – всі три вас кохають, і кожен мусить якось пов’язувати 
це зі своїми обов’язками. – він просто дивом дивувався, що ді-
отима не розуміє ні мови фактів, ні мови коментарів до них, і, 
підводячись, щоб уже попрощатися, ще іронічніше завершив: – 
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Є лише один чоловік, який кохає вас самовіддано, це – я; тому 
що мені абсолютно нічого робити, і я не маю жодних обов’язків. 
але почуття, якщо від них не відвертати свою увагу, мають руй-
нівну дію. Її ви зазнали на собі вже й самі, а до мене ви завжди 
й справедливо відчували, хоч лише й інстинктивно, недовіру.

діотима не знала чому, але причиною цього послужила, ма-
буть, саме та досить втішна обставина, що в питанні про секре-
таря паралельної акції їй було приємно бачити Ульріха на боці 
свого дому, тож вона затримала його простягнену руку в своїй. 

– тоді як, у зв’язку з цим, можна розуміти ваші взаємини 
з «тією» жінкою? – пустотливо спитала вона, маючи на ува-
зі його зауваження (у цій своїй пустотливості діотима нагаду-
вала важкоатлета, якому спало на думку погратися пір’їною). 

Ульріх не збагнув, на кого вона натякає. 
– з дружиною голови суду, яку ви мені відрекомендували!
– ви це помітили, кузино?!
– Мою увагу на це звернув доктор арнгайм.
– Правда? дуже приємно, що цим він сподівається нашко-

дити мені у ваших очах. але мої взаємини з тією жінкою, зви-
чайно ж, цілком бездоганні! – став Ульріх, як і годилося, на 
захист бонадеї. 

– Поки вас не було вдома, вона навідалася туди лише дві-
чі! – діотима засміялася. – один раз ми випадково побачили 
її самі, а про другий раз довідалися іншим шляхом. отож при-
ховувати це вам немає сенсу. а ось вас я хотіла б зрозуміти! 
Хотіла б, та не можу! 

– Господи, як же це пояснити – і саме вам?! 
– от-от, поясніть! – зажадала діотима і прибрала «офіцій-

но невинного» вигляду, немовби накинувши на обличчя окуля-
ри, – вона робила так щоразу, коли розум наказував їй слуха-
ти чи казати речі, по суті, заборонені її жіночій душі. 

але Ульріх давати пояснення відмовився, ще раз сказавши, 
що може лише здогадуватись, яка вона, та бонадея, насправді. 

– Гаразд, – погодилася діотима. – Щоправда, сама ваша 
приятелька на натяки була щедріша! схоже, вона вважає, що 
має виправдовуватись переді мною за якусь несправедливість! 
але ви, якщо це вам більше до вподоби, можете казати так, ні-
бито лише здогадуєтесь! 

в Ульріха прокинулася цікавість, і він почув від діотими, що 
та вже кілька разів приймала в себе бонадею і не лише у спра-



171

вах, пов’язаних з паралельною акцією та становищем її, бона-
деєного, чоловіка.

– Мушу сказати, що вона, як на мене, жінка вродлива, – 
зізналася діотима. – до того ж неймовірна ідеалістка. Я, влас-
не, лиха на вас за те, що на мою довіру ви претендуєте, а мені 
ніколи не довіряли! 

Цієї хвилини Ульріхові хотілося послати всіх до бісового 
батька. йому кортіло налякати діотиму й покарати бонадею за 
її настирливість; а може, він просто відчув на мить, яке далеке 
від нього те життя, жити яким він собі дозволяв.

– ну, тоді слухайте, – вирішив сказати він, напустивши 
на себе похмурого вигляду. – та жінка – німфоманка, і про-
ти цього я безсилий! 

діотима «офіційно» знала, що таке «німфоманка». запала 
мовчанка, потім діотима, розтягуючи слова, проказала:

– нещасна жінка! І оце таке ви любите?
– Це таке божевілля! – відповів Ульріх.
діотимі кортіло довідатись «подробиці»; йому довелося по-

яснити їй цей «феномен, гідний співчуття», й подати його «в 
людському світлі». Розповідав він не дуже докладно, а проте 
нею помалу опановувало відчуття задоволення, основою яко-
го була, мабуть, загальновідома вдячність Господові за те, що 
вона, діотима, не така, як та жінка, а верхівка губилася у стра-
ху й цікавості і не могла не вплинути на її пізніші взаємини з 
Ульріхом. вона замислено промовила:

– адже це, либонь, просто жахливо – обіймати людину, 
якій у душі не ймеш віри! 

– ви так гадаєте? – щиросердо відказав їй кузен.
діотима відчула, як через цей ущипливий натяк у голо-

ву їй ударила образа й обурення, але показати це вона не 
мала права і вдовольнилася тим, що відпустила його доло-
ню; потім, махнувши на прощання рукою, відкинулася на 
подушки. 

– не треба було вам розповідати мені про це, – промови-
ла вона, вже лежачи. – Щойно ви вчинили дуже негарно щодо 
тієї нещасної жінки, виказавши її таємницю!

– Я ніколи нічиїх таємниць не виказую! – заперечив Уль-
ріх, не стримавшись, щоб не засміятися з кузини. – ви таки 
несправедливі. ви – перша жінка, якій я довіряю щось про 
іншу жінку, і підбили мене на це ви самі!
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діотима лишилася задоволена. вона ще хотіла була сказа-
ти щось на кшталт того, що без духовного переродження, мов-
ляв, позбавляєш сам себе найкращого; але на таку заяву во-
на не зважилася, бо це раптом дійняло до серця її саму. зре-
штою, однак, вона згадала про одну з книжок, які оточували її, 
і це допомогло їй знайти нехитру відповідь, немовби захищену 
бар’єром офіційности: 

– ви робите помилку, властиву всім чоловікам, – осудли-
во промовила вона. – У коханні ви сприймаєте партнера не 
як рівноправну людину, а просто як доповнення до вас самих, 
а тоді ще й розчаровуєтесь. ви, бува, не ставили перед собою 
запитання: а чи не веде до окриленої й гармонійної еротики 
лише суворіше самовиховання?! 

Ульріх мало не роззявив рота; але, мимоволі захищаючись 
від цієї вченої аґресії, відповів так:

– Чи знаєте ви, що про можливості виникнення і вихо-
вання душі мене вже розпитував сьогодні й начальник відді-
лу туцці?!

діотима різко звелася в ліжку.
– Як?! невже туцці розмовляє з вами про душу? – враже-

но спитала вона.
– авжеж, звичайно. Хоче з’ясувати, що воно таке, – під-

твердив Ульріх, але вирішив довше не затримуватись і тільки 
пообіцяв, що, можливо, іншим разом порушить обов’язок мов-
чати й розповість і про це. 

18.
Моралістові важко дається написати листа 

Цей візит до діотими поклав край тривожному стану, який 
не полишав Ульріха після його повернення додому: вже дру-
гого дня, ближче до вечора, він сів за письмовий стіл, відразу 
знову відчув себе тут на місці й затишно і почав писати лис-
та аґаті. 

йому було ясно – таким легким і ясним іноді буває безві-
тряний день, – що її легковажний намір украй небезпечний; 
те, що вона вже зробила, ще могло означати не більше, ніж ри-
зикований жарт, який стосувався лише їх двох; але це залежа-
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ло тільки від того, чи сестра від свого наміру відмовиться, пер-
ше ніж він почне втілюватися в життя, а така небезпека з дня 
на день зростала. дописавши до цього місця, Ульріх відклав 
ручку, і його взяли сумніви, чи варто довіряти пошті листа, в 
якому відверто йшлося про такі речі. він сказав собі, що було 
б, мабуть, з усіх поглядів розважливіше, замість відсилати лис-
та, вже найближчим потягом виїхати до аґати самому; але ро-
бити це йому, з другого боку, видалося, звичайно, й безглуз-
дим, адже він стільки днів про цю справу навіть не згадував. 
зрештою Ульріх збагнув: нікуди він не поїде. 

він усвідомив, що причиною цього послужило щось майже 
таке саме тверде, як рішення. йому хотілося зачекати й подиви-
тись, чим усе це скінчиться. Перед ним стояло лише одне запи-
тання: якою мірою він справді й недвозначно бажав зачекати, 
і щодо цього в голові його роїлися всілякі далекосяжні думки. 

отож на самого початку він завважив, що досі щоразу, коли 
поводився «морально», в духовному сенсі виявлявся в гіршо-
му становищі, ніж тоді, коли діяв чи міркував так, як це за-
звичай називають словом «аморально». І це тенденція загаль-
на: адже в ситуаціях, які протиставляють людину її оточенню, 
вона мобілізує всі свої сили, а там, де людина просто виконує 
свої обв’язки, вона поводиться, само собою зрозуміло, не інак-
ше, ніж тоді, коли сплачує податки; звідси випливає, що будь-
яке зло люди коять з більшою чи меншою мірою фантазії й 
пристрасти, тоді як добру, навпаки, притаманна очевидна убо-
гість емоцій і їхній жалюгідний стан. Ульріх пригадав, що аґа-
та дуже безпосередньо висловила це тяжке становище моралі 
запитанням, чи вже недобре бути добрим. Це ж, мабуть, важко 
й страшенно цікаво, стверджувала вона, дивуючись тому, що 
майже всі моральні люди все-таки нудні.

він задоволено всміхнувся й, міркуючи так далі, виснував, 
що тепер вони з аґатою разом опинилися в особливій опози-
ції до Гаґауера, яку можна приблизно назвати опозицією лю-
дей по-доброму поганих до людини по-поганому доброї. й коли 
не брати до уваги великої середини життя, яку справедливо за-
ймають люди, в чиїх помислах загальні поняття «добро» і «зло» 
взагалі вже не трапляються, відколи такі люди відірвалися від 
материної спідниці, то крайні широти, де хто-небудь іще докла-
дає моральних зусиль, нині справді полишені таким по-злому 
добрим чи по-доброму злим людям, декотрі з яких зроду не ба-
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чили, як літає добро, й не чули, як воно співає, і тому вимага-
ють від усіх довкола себе, щоб вони вкупі з ними захоплювали-
ся такою природою моралі, де на засохлих деревах сидять пта-
шині опудала; у відповідь на це другі, по-доброму злі смертні, 
роздратовані своїми суперниками, виявляють ревне прагнення 
– принаймні подумки – до зла, ніби переконавшись, що те-
пер лише в злих діяннях, які ще не такі до решти заяложені, як 
добрі, ще ворушиться трохи моральної живини. таким чином, 
світ міг тоді (певна річ, Ульріх не зовсім усвідомлював таку 
перспективу) вибирати, від чого йому померти – від своєї спа-
ралізованої моралі, чи від своїх гнучких противників моралі, і 
він, либонь, і донині не знає, на що з таким ґрандіозним успі-
хом урешті зважився, хіба що та більшість, якій узагалі про мо-
раль думати ніколи, взялася б за неї в цьому особливому випад-
ку, позаяк втратила довіру до своєї ситуації, а згодом, звичай-
но, й багато чого ще; адже людей злих по-злому – тих, на кого 
дуже легко скласти за все відповідальність, – вже й тоді було 
так само мало, як тепер, а по-доброму добрі становили собою 
завдання таке саме далеке, як безкінечно далека зоряна туман-
ність. та саме про них і міркував Ульріх, а до всього іншого, 
про що він нібито міркував, йому було байдуже-байдужісінько. 

І своїм роздумам він надав ще загальнішої й ще не вираз-
нішої форми, поставивши замість «добра» і «зла» співвідно-
шення, яке існує між вимогами «зроби!» й «не зроби!» адже 
поки мораль (і це однаковою мірою стосується і духу любови 
до ближнього, й духу варварської орди) перебуває на піднесен-
ні, «не зроби!» – то лише зворотний бік і природний наслі-
док отого «зроби!»; дія й бездіяльність розпечені до червоного 
жару, а помилки, з ними пов’язані, великого значення не ма-
ють, бо то – помилки героїв і мучеників. У такому стані добро 
і зло – те саме, що щастя й нещастя всіх людей. та щойно су-
перечливе починає домінувати, поширюється і його здійснен-
ня вже не викликає аж таких труднощів, співвідношення між 
вимогою й забороною неминуче виходить за межі вирішально-
го стану, де обов’язок уже не народжується щодня живим і но-
вим, а його, знекровленого й розкладного на «якщо» та «але», 
доводиться тримати напоготові для всіляких потреб; і ось тут 
і починається процес, в подальшому перебігу якого чесноти й 
вади, внаслідок свого походження з тих самих правил, законів, 
винятків і обмежень, чимдалі дужче уподібнюються одні од-
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ним, поки зрештою доходить до тієї дивовижної, але, по суті, 
нестерпної внутрішньої суперечности, від якої відштовхував-
ся Ульріх: що різниця між добром і злом втрачає будь-яке зна-
чення порівняно з тією втіхою від чистої, глибокої й щирої по-
ведінки, яку, втіху, викрешують, мов іскру, і дозволені, й не-
дозволені дії. атож, хто поцікавиться станом справ неуперед-
жено, той, мабуть, виявить, що заборонна частина моралі на-
ладована цією напругою дужче, ніж вимогова. водночас зда-
ється досить природним те, що певних вчинків, які називають 
«негожими», не можна або, коли вже їх усе ж таки скоєно, то 
принаймні не слід було скоювати, – наприклад, привласнюва-
ти чужу власність чи віддаватися розпусті, тоді як про відповід-
ні моральні традиції – у цьому випадку, отже, щиро, від усієї 
душі дарувати або з радістю умертвляти тлінну плоть – люди 
вже майже позабували, а там, де їх іще дотримуються, то це 
роблять дурні, диваки й хирляві взірці чеснот. І ось у такій си-
туації, коли чеснота немічна, а моральна поведінка полягає пе-
реважно в обмеженні аморальної, ця друга цілком може ви-
датися не лише самобутнішою й активнішою, ніж перша, але 
просто-таки моральнішою, якщо можна скористатися цим сло-
вом не в контексті права й закону, а як мірило всієї пристрас-
ти, яку взагалі ще викликають питання совісти. та чи буває 
що-небудь суперечливіше, ніж потай підтримувати зло, тому 
що останніми рештками душі, які в тебе ще збереглися, шука-
єш добра?! 

Цієї суперечности Ульріх ще ніколи не відчував так гли-
боко, як тієї миті, коли висхідна дуга, якою розвивалися його 
роздуми, повернула його, опустившись, знов до аґати. Її при-
роджена готовність виявитися – коли ще раз скористатися 
цими досить неточними словами – по-доброму злою, що зна-
йшло своє вагоме втілення у втручанні до батькового запові-
ту, завдавало образи такій самій його природженій готовності, 
яка в нього набула форми звичайних розмислів, можна сказа-
ти, форми просто-таки духівничого захоплення дияволом, тоді 
як сам він міг не лише жити як попало, але й свідомо не хотів, 
щоб йому в цьому заважали. задоволено, але водночас із су-
мом і іронічною виразністю констатувавши, що все його тео-
ретизування про зло зводиться, по суті, до того, що найдужче 
йому хочеться захищати все злостиве від злостивих людей, які 
за нього беруться, він раптом відчув потребу в добрі – так лю-
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дина, що марно блукала на чужині, уявляє собі, як колись по-
вернеться додому, в рідне село, й відразу вирушить до крини-
ці напитися джерельної води. та якби йому не спало на думку 
це порівняння, то він, мабуть, завважив би, що всі його спро-
би уявити аґату людиною, з морального погляду, сказати б, не-
однозначною, людиною, яких щедро приводить на світ сучас-
ність, були тільки приводом захистися від перспективи, яка ля-
кала його куди більше. адже сестрина поведінка, якщо подума-
ти тверезо, заслуговувала на осуд, вона вводила, хоч як дивно, 
в дурманно-чарівливу спокусу, досить було тільки дозволити 
помріяти й собі; бо тоді все суперечливе й неоднозначне зни-
кало, й поставало враження пристрасної, переконливої добро-
ти, яка закликала до дії і на тлі своїх немічних буденних форм 
легко могла прибрати вигляду якої-небудь прадавньої вади.

Ульріх не давав своїм почуттям так легко злітати вгору, а 
щоб це сталося саме тоді, коли він писав листа, – то й поготів; 
тож він повернув свої роздуми в загальне русло. вони лиши-
лися б незавершеними, якби йому не спало на думку, як часто 
й легко за його часів бажання мати який-небудь обов’язок, що 
випливало з усієї повноти буття, приводило до того, що з наяв-
них під рукою окремих чеснот підхоплювали то ту, то ту й ро-
били її головним об’єктом галасливого пошанування. Чесноти 
національні, християнські, гуманістичні чергувалися: то висо-
коякісна сталь, то доброта; то особистість, а то спільнота; сьо-
годні десята частка секунди, а напередодні – історична незво-
рушність. Переміна настрою в суспільному житті ґрунтується, 
по суті, на тому, що люди міняють свої уявлення про такі важ-
ливі речі. але це завжди лишало Ульріха байдужим і призво-
дило тільки до того, що він почувався чужим. та й тепер він 
сприймав це лиш як доповнення до загальної картини, бо тіль-
ки неповне розуміння наштовхує на думку, нібито неможли-
вість витлумачити життя з морального погляду, яка виникла 
на стадії надто глибоких ускладнень, пощастить подолати за 
допомогою одного з тих тлумачень, які в тій неможливості й 
криються. такі спроби нагадують просто рухи хворої людини, 
коли вона неспокійно змінює позу, тоді як параліч, що прико-
вує її до ліжка, нестримно проґресує. Ульріх не мав сумніву, 
що стан, в якому з’являються такі спроби, неминучий, і озна-
чає він стадію, від якої в розвитку кожної цивілізації почина-
ється зворотний процес, оскільки досі ще жодна з них не спро-
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моглася втрачену внутрішню напругу замінити якою-небудь 
новою. не мав Ульріх сумніву й у тому, що будь-яку мораль 
прийдешнього очікує те саме, що сталося з усіма моралями ми-
нулого. бо моральна виснага відбувається поза сферою запові-
дей та їхнього дотримання, вона не залежить від їхніх відмін-
ностей, зовнішня суворість на неї впливу не має, вона – ціл-
ковито внутрішній процес, рівнозначний втраті сенсу всіх дій і 
віри в одностайну відповідальність за них.

І таким побитом думки в Ульріха, хоч сам він цього наміру 
й не мав, знов повернулися до тієї ідеї, яку він, звертаючись до 
графа Ляйнсдорфа, іронічно назвав «ґенеральним секретаріа-
том точности й душі»; він і взагалі ніколи не заводив мови про 
це інакше, ніж збитошно й жартома, але тепер зрозумів, що, 
відколи й виріс, поводився не інакше, ніж якби такий «ґене-
ральний секретаріат» і справді можна було створити. очевид-
но, міг би він сказати собі на власний захист, кожна розважли-
ва людина носить у собі таку ідею порядку, достоту як ото до-
рослі носять під одягом образок, що його в дитинстві їм поче-
пила на груди мати, і цей образ порядку, який ніхто не важить-
ся ані сприймати серйозно, ані скинути з себе, може мати ви-
гляд приблизно такий: з одного боку – невиразне віддзерка-
лення туги за законом праведного життя, законом природним 
і залізним, таким, що не допускає винятків і враховує будь-які 
заперечення, законом, що розслаблює, як хміль, і протвережує, 
як істина; але з другого боку, в тому образі відбивається пере-
конаність, що на власні очі такого закону ніколи не побачиш, 
власними думками до нього ніколи не дійдеш, що домогтися 
його виконання можна не проповідями й владною рукою ко-
гось одного, а лише зусиллями всіх, якщо це не химера взагалі.

Хвилю Ульріх повагався. він був, поза всяким сумнівом, чо-
ловік віруючий, який просто ні в що не вірив. його надзвичай-
ній відданості науці ніколи не щастило змусити його забути, 
що красу й доброту в людях породжує те, у що вони вірять, а 
не те, щó вони знають. але віра завжди була пов’язана зі знан-
ням, хай навіть лише з примарними, від давніх-прадавніх днів 
їхнього чарівного приходу на світ. І та стара частина знань уже 
давно струхлявіла, заразивши своїм тлінням і віру. отож тепер 
цей зв’язок потрібно відновлювати. І, певна річ, не просто під-
нісши віру «на висоту знань», а все ж, мабуть, якось інакше – 
так, щоб вона з цієї висоти злетіла над світом. Мистецтва під-
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носитися над знаннями треба вчитися заново. а позаяк нікому 
окремо це не до снаги, то свої почуття й розум має націлити на 
це кожна людина, хоч би чим іще вони в неї були заклопотані; 
і коли цієї хвилини Ульріх подумав про десятирічний, сторіч-
ний або й тисячорічний план, що його мало б накреслити собі 
людство, щоб спрямувати свої зусилля до мети, розгледіти яку 
насправді воно ще не в змозі, то він, не довго ламаючи собі го-
лову, збагнув, що давно вже уявляв собі це під різноманітни-
ми назвами як воістину життя-експеримент. адже під словом 
«віра» він розумів не те захиріле бажання знати, не те віруюче 
невігластво, яке звичайно мають на увазі під цим словом, а рад-
ше підковане знаннями передчуття, щось таке, чого не можна 
назвати ні знаннями, ні ілюзією, але й не вірою, а саме «отим 
іншим», що не підпадає під ці поняття. 

він рвучко присунув ближче листа, але відразу й відсунув 
його від себе.

обличчя в Ульріха, яке щойно в запалі ще горіло, знов по-
гасло, і його небезпечна улюблена думка видалася йому сміш-
ною. немовби поглянувши в різко розчахнуте вікно, він відчув, 
щó його оточувало насправді: гармати, європейські оборудки. 
Годі було навіть уявити собі, що люди, які отак живуть, коли-
небудь зійдуться, щоб обміркувати шляхи своєї духовної долі, 
й Ульріх мусив визнати, що й історія ніколи не розвивалася в 
такому продуманому поєднанні ідей, яке можливе хіба в голо-
ві окремої людини; ні, історію споконвіку творили так бездум-
но й марнотратно, немовби її, мов карту, жбурнув на стіл кулак 
якого-небудь грубого гравця. Ульріхові навіть стало трохи со-
ромно. Усе, про що він протягом цієї години думав-передумав, 
підозріло нагадувало таке собі «опитування з метою ухвалення 
керівних рішень і з’ясування бажань зацікавлених верств насе-
лення»; та вже самé те, що він узагалі моралізував, цей спосіб 
теоретичного мислення, який розглядає природу при світлі від 
свічок, видався йому вкрай неприродним, адже людина проста, 
звикла до сонячного світла, завжди береться лише за те, що їй 
ближче, й ніколи не морочить собі голову жодним іншим запи-
танням, крім одного, цілком певного: чи може вона зробити те, 
за що береться, і взагалі на це зважитися. 

наступної хвилини думки в Ульріха потекли знов назад – від 
загального до нього самого, і він відчув, щó означає для нього 
сестра. він показав їй той дивовижний і необмежний, той не-
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ймовірний і незабутній стан, в якому нема нічого іншого, крім 
«так». стан, коли ти не здатний на жоден інший духовний по-
рух, крім морального, а отже, той неповторний стан, коли мо-
раль не знає перерви, навіть якщо ця мораль полягає в тому, що 
всі дії в такому стані втрачають під собою ґрунт і зависають. а 
Ульріхова сестра нічого ж бо не зробила, крім того, що простя-
гла до цього руку. вона була людина, що простягає руку, і за-
мість Ульріхових роздумів прийшли тілá й óбрази реального сві-
ту. все, про що він міркував, тепер видалося йому просто зво-
ліканням і перехідним станом. він хотів «поглянути», що вийде 
із аґатиного заміру, і цієї хвилини йому було цілком байдуже, 
що ця таємнича обітниця почалася з ганебного як на звичні уяв-
лення вчинку. Лишалося тільки зачекати й подивитися, чи мож-
на буде мораль «злету й падіння» застосувати тут так само, як 
просту мораль порядности. І він пригадав, як сестра пристрас-
но спитала, чи сам він вірить у те, про що їй розповідає; але він 
і тепер не міг дати їй ствердну відповідь так само, як тоді. він зі-
знався собі, що очікує на аґату, щоб відповісти на це запитання. 

задеренчав телефон, і вальтер (а це був він), не дуже доби-
раючи слів, заходився квапливо йому щось пояснювати. Ульріх 
слухав байдуже й терпляче, а коли поклав слухавку й випростав-
ся, враження мав таке, ніби дзвінок аж тепер нарешті змовк; до-
вкола знов цілюще розлилася темрява й глибина, але він не ска-
зав би, в чому полягала таємниця – у звуках чи в барвах: це 
була неначе сама глибина всіх відчуттів. він усміхнувся, взяв ар-
куша, на якому почав був писати сестрі листа, і, перше ніж ви-
йти з кімнати, спроквола порвав його на дрібні клаптики. 

19.
Гайда до Моосбруґера!

У цей самий час вальтер, Клариса й пророк Майнґаст сиді-
ли навколо великої тарелі з редискою, мандаринами, нелуще-
ним миґдалем, м’яким сиром та великим турецьким чорносли-
вом і поглинали цю вишукану й здорову вечерю. Пророк, ху-
дорляві груди якого прикривав знов лише вовняний светр, час 
від часу нахвалював запропоновані йому натуральні ласощі, а 
Кларисин брат зиґмунд – той у капелюсі й рукавичках си-
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дів збоку від столу – доповідав про перемовини, які він зно-
ву «провадив» з доктором Фріденталем, лікарем із психіатрич-
ної клініки, щоб допомогти своїй «геть божевільній» сестрі по-
бачити Моосбруґера.

– Фріденталь зможе зробити це лише з дозволу суду фе-
деральної землі, він на цьому наполягає, – невимушено завер-
шив зиґмунд. – а тóму суду мало клопотання опікунського то-
вариства «остання година», яке я вам роздобув, там вимагають 
рекомендаційного листа від дипломатичної місії, – ми ж бо, на 
жаль, набрехали, нібито Клариса – чужоземка. тепер іншої 
ради вже немає, докторові Майнґасту доведеться завтра наві-
датися до швейцарського посольства! 

зиґмунд був схожий на сестру, тільки обличчя він мав, хоч 
і старший, не таке виразне. Якщо поставити їх поруч, то ніс, 
рот і очі на блідому Кларисиному виду нагадували тріщини на 
сухій землі, тоді як у брата ті самі риси викликали враження 
м’яких, ледь розмитих ліній на порослому травою лужку, хоч 
зиґмунд, якщо не брати до уваги невеличких вусиків, був гла-
денько виголений. Міщанського в його зовнішності стерлося 
багато менше, ніж у Кларисиній, і це надавало йому якоїсь не-
винної природности навіть тієї хвилини, коли він так безсо-
ромно зловживав дорогоцінним часом філософа. ніхто б не 
здивувався, якби у відповідь на його слова з редиски на таре-
лі раптом ударила блискавка й торохнув грім; але великий чо-
ловік вислухав зиґмундову вимогу привітно (його прихильни-
ки сприйняли це просто-таки як анекдот) і кліпнув очима, мов 
орел, який терпить на жердці поруч із собою горобця. 

І все ж через цю раптову напруженість, яка до кінця так і 
не розрядилася, вальтер стримуватись далі вже не міг. він від-
сунув свою тарілку, почервонів, як хмаринка на світанку, і з 
притиском заявив, що здоровій людині, якщо вона не лікар і 
не санітар, у божевільні робити нічого. Метр погодився і з ним, 
ледь помітно кивнувши головою. зиґмунд, помітивши це й за 
своє життя загалом дечого навчившись, доповнив цей згідли-
вий кивок гігієнічним зауваженням:

– багатенькі буржуа мають, безперечно, одну паскудну 
звичку: бачити у психічнохворих і злочинцях щось демонічне.

– тоді поясність мені нарешті, – вигукнув вальтер, – чому 
всі ви намагаєтесь допомогти Кларисі зробити те, чого самі не 
схвалюєте й що тільки ще дужче її рознервує?! 
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йому не відповіла навіть дружина. вона зробила невдово-
лену міну, яка своєю відчуженістю від дійсности могла лише 
викликати страх; на її обличчі дві гордовито довгі лінії залягли 
уздовж носа вниз, а підборіддя загострилося й затверділо. зиґ-
мунд не відчував за собою ні права, ні обов’язку говорити за 
решту товариства. тож після вальтерового запитання запала 
тиша, яку по короткій хвилі порушив Майнґаст; тихо й байду-
же він промовив: 

– Клариса зазнала надто глибокого потрясіння, цього не 
можна лишати просто так. 

– Коли? – гучно спитав вальтер.
– недавно. Увечері біля вікна.
вальтер зблід, тому що був єдиний, хто довідався про це аж 

тепер, адже Майнґастові й навіть братові Клариса свою таєм-
ницю вочевидь уже довірила. «але така вже вона!» – поду-
мав вальтер. 

І хоч це ще нічого такого й не означало, у нього раптом 
склалося враження – ніби через отой таріль з городиною – 
що всі вони на років десять молодші. то був час, коли Майн-
ґаст, ще колишній, до перевтілення, поїхав, і Клариса зроби-
ла вибір на користь вальтера. згодом вона зізналася йому, що 
Майнґаст тоді, хоч від неї вже й відмовився, іноді її все ж таки 
ще цілував і торкався. Цей спогад нагадував розгойдування на 
гойдалці. Усе вище й вище злітав вальтер, і все в нього тоді ви-
ходило, хоч траплялися й глибокі падіння. І тоді Клариса теж, 
коли поблизу був Майнґаст, не могла розмовляти з вальтером; 
йому часто доводилося дізнаватися від людей, про що вона ду-
мала й що робила. Поруч із ним вона застигала. «Коли ти тор-
каєшся мене, я вся застигаю! – казала вона йому. – тіло моє 
враз поважніє, це зовсім не так, як із Майнґастом!» а коли 
він поцілував її вперше, вона сказала йому: «Я обіцяла мамі ні-
коли цього не робити!» Хоча згодом зізналася, що в ту пору 
Майнґаст за столом потай завжди торкався ногами її ніг. ось 
як впливав на неї вальтер! багатство її внутрішнього розвитку, 
викликане в ній до життя ним, не давало їй триматися невиму-
шено, – так це пояснював собі він.

І на гадку йому спали листи, якими він тоді обмінювався з 
Кларисою. він і тепер вважав, що не легко знайти що-небудь 
таке саме пристрасне й самобутнє, як вони вдвох, навіть якщо 
перешукати всю літературу. У ту бурхливу пору він карав Кла-
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рису тим, що втікав із дому, коли вона дозволяла Майнґастові 
бути з нею, а потім писав їй листа; і вона писала йому листа, в 
якому запевняла його в своїй вірності й щиро зізнавалася, що 
Майнґаст знов поцілував її крізь панчоху в коліно. вальтер хо-
тів тоді видати ті листи окремою книжкою, та ще й тепер іноді 
подумував про те, що коли-небудь свій намір усе ж таки здій-
снить. але досі з цього, на жаль, нічого не вийшло, крім одно-
го непорозуміння з Кларисиною вихователькою, яке сталося на 
самому початку й спричинило до серйозних наслідків. Річ у тім, 
що якось вальтер тій жінці сказав: «ось побачите, скоро я все 
виправлю!» він мав на увазі своє, мріючи про великий успіх, 
яким в очах сім’ї його виправдає публікація «листів», зробивши 
його знаменитим; адже, по суті кажучи, між ним і Кларисою ба-
гато чого було тоді не так, як мало б бути. але Кларисина ви-
хователька – сімейна спадщина, яка дістала свій виділ під тим 
почесним приводом, що виконуватиме роль такої собі тимчасо-
вої матері, – зрозуміла це не так, по-своєму, і внаслідок цьо-
го в сім’ї невдовзі поширилася чутка, нібито вальтер має намір 
зробити щось таке, що дасть йому право просити Кларисиної 
руки; і коли це припущення одного разу пролунало вголос, ви-
никли досить своєрідні радощі й неминучі обов’язки. Життєві 
реальності прокинулися, сказати б, зненацька. вальтерів батько 
заявив, що більше не дбатиме про сина, якщо той не заробляти-
ме бодай трохи сам; а майбутній тесть вальтера запросив його 
до себе в майстерню й завів мову про труднощі й розчаруван-
ня, які можуть чекати людину в чистому, можна навіть сказати, 
святому мистецтві, байдуже в якому саме – у малярстві, музи-
ці чи поезії; зрештою й самих вальтера з Кларисою почала лос-
котати думка, що раптом постала реальністю, про самостійне 
домашнє вогнище, дітей та офіційну спільну спальню. І ця дум-
ка була, мов ото подряпина на тілі, яка ніяк не хоче заживати, 
бо її раз у раз мимоволі розчухуєш. сталося так, що за кілька 
тижнів після своєї необачної заяви вальтер і справді заручив-
ся з Кларисою, і це обох неабияк ощасливило, хоч і дуже схви-
лювало, бо тепер почалися пошуки постійного місця в житті, з 
якими на людину звалюються всі труднощі Європи з тієї при-
чини, що роботу, яку шукав вальтер, хапаючись то за одне, то 
за інше, визначала не лише платня, а й шість її зворотних впли-
вів – на Кларису, на нього, на еротику, на поезію, на музику й 
на живопис. Із коловерті проблем, які почалися від тієї хвилини, 
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коли він так необачно розбалакався при тій старій мадемуазелі, 
вони вибралися, по суті, аж недавно, коли він знайшов місце у 
відомстві з питань охорони пам’ятників і поселився з Кларисою 
в цьому скромному будинку, де тепер усе мала вирішити доля. 

І в глибині душі вальтер тримався думки, що було б досить 
непогано, якби доля нарешті вгамувалася; щоправда, заверши-
лося б тоді не зовсім так, як мріялось на початку, але ж яблука, 
коли достигають, падають із дерева теж не вгору, а на землю. 

так розмірковував вальтер, а тим часом по другий бік сто-
лу над краєм строкатого тареля зі здоровою рослинною їжею 
бовваніла невеличка дружинина голівка, і Клариса спробувала 
якомога діловитіше – власне, не менш по-діловому, ніж це ро-
бив сам Майнґаст, – доповнити його пояснення. 

– Я маю щось зробити, аби розвіяти те враження; воно, 
каже Майнґаст, виявилося для мене надто глибоким, – промо-
вила вона й додала вже власну думку: – а крім того, це, певна 
річ, – не просто випадковість, що той чоловік сховався в кущі 
саме під моїм вікном! 

– дурниці! – відмахнувся вальтер від її слів, як сонна лю-
дина від мухи. – вікно ж бо й моє! 

– ну, тоді під нашим вікном! – виправилася Клариса, то-
ненько розтягнувши вуста в усмішці, і з цього її ущипливо-
го зауваження важко було збагнути, що воно виражає – іро-
нію чи гіркоту. – Ми привернули його увагу. а хочеш, я ска-
жу тобі, як можна назвати те, що він там… робив? той чоловік 
крав статеву насолоду! 

від цих слів вальтерові стрельнуло в голову. Голова в нього 
була напхом напхана минулим, а коли в нього вклинилося су-
часне, переконливої різниці між тим і тим не лишилося. стоя-
ли в його голові ще кущі, які змикались у світлу листяну масу, 
і крізь усю її товщу тяглися велосипедні доріжки. сміливість 
тривалих поїздок і прогулянок була ще така жива, ніби навіда-
ла його сьогодні-таки вранці. знов маяли дівочі сукні, які в ті 
роки вперше зухвало оголили щиколотки на ногах і показали, 
як у новому спортивному русі піниться біла облямівка нижніх 
спідниць. Коли вальтер гадав тоді, що в них із Кларисою «бага-
то чого не так, як має бути», то цю оцінку слід назвати, мабуть, 
вельми скромною, бо, якщо казати відверто, на тих велосипед-
них прогулянках навесні того року, коли вони заручилися, до-
ходило до всього, до чого може дійти, й після чого юна дівчина 
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все ж таки лишається незайманою. «Як на порядну дівчину, то 
це майже неймовірно», – подумав вальтер, захоплено віддаю-
чись спогадам. Клариса називала це «брати на себе Майнґас-
тові гріхи»; на той час метр ще мав інше прізвище й саме виї-
хав за кордон. «тепер не бути чуттєвим – боягузтво, тому що 
він був чуттєвий!» так це пояснила Клариса й додала: «але ж 
ми прагнемо чуттєвости духовної!» Щоправда, вальтера інколи 
турбувало те, що все це було все ж таки надто тісно пов’язано 
зі щойно зниклим Майнґастом, хоча Клариса відповідала: «Хто 
прагне чогось великого, як, наприклад, ми в мистецтві, той не 
має права турбуватися чим-небудь іншим». І вальтер пригадав, 
як затято вони знищували минуле, повторюючи його в новому 
дусі, і з якою радістю відкривали чарівну здатність виправдува-
ти недозволенні плотські втіхи тим, що доля судила їм надосо-
бисте призначення. По суті, у хтивості Клариса виявляла в той 
час не менше завзяття, ніж згодом у відмові на його домагання, 
зізнався собі вальтер, і якась перекірлива думка, порушивши 
на мить логічний зв’язок, шепнула йому, що перса в неї й досі 
такі самі тугі, як тоді. Це бачили всі, навіть крізь одяг. Майн-
ґаст навіть цієї хвилини відверто дивився на її перса; можливо, 
він не здогадувався про це й сам. «Її перса німі!» – подумки 
продекламував вальтер так багатозначно, ніби це було видін ня 
чи поетичний рядок; і водночас крізь товщу почуттів майже 
так само багатозначно в нього проникла реальність. 

– Усе ж таки скажіть, Кларисо, про що ви думаєте! – по-
чув він, як Майнґаст, ніби лікар або вчитель, підбадьорив Кла-
рису; повернувшись на батьківщину, той іноді чомусь перехо-
див знову на «ви».

вальтер завважив також, що Клариса звела на Майнґаста 
запитливий погляд. 

– ви розповідали мені про якогось Моосбруґера, він ніби-
то тесля…

Клариса мовчки дивилася на метра. 
– а хто ще був також тесля? спаситель! Хіба ви про це не 

сказали?! ви ж бо навіть розповідали мені, що з цього приводу 
написали листа якомусь впливовому чоловікові?

– та облиште! – благально кинув вальтер. У нього паморо-
чилося в голові. та щойно він з обуренням вигукнув ці слова, 
як відразу збагнув, що й про той лист досі нічого не чув, і він, 
знесилюючись, спитав: – а що то за лист? 
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йому ніхто не відповів. Майнґаст пустив його запитання 
повз вухо й сказав:

– Це – одна з найсучасніших ідей. Ми не годні визволити 
себе самі, в цьому немає жодних сумнівів; ми називаємо це де-
мократією, але це – просто політичне визначення того душев-
ного стану, коли «можна так, а можна й інак». Ми – доба ви-
борчого бюлетеня. адже ми вже щороку визначаємо свій сек-
суальний ідеал, королеву краси, за допомогою виборчого бю-
летеня, а те, що своїм духовним ідеалом ми зробили позитив-
ні знання, означає не що інше, як тицьнути цей виборчий бю-
летень в руку так званим фактам, щоб вони проголосували за-
мість нас. наш час далекий від філософії і боягузливий; він не 
має мужности вирішити, що – цінне й що – ні, а демократія, 
якщо висловлюватись дуже коротко, означає: роби, що робить-
ся! до речі, це – одне з найганебніших зачарованих кіл в усій 
історії нашої раси. 

Пророк сердито розколов горіха, полущив і тепер запихав 
до рота зерня. ніхто його не зрозумів. він урвав мову, щоб зо-
середитись на повільних жувальних рухах своїх щелеп; у цих 
рухах брав участь і трохи задертий кінчик носа, тоді як решта 
обличчя лишалася аскетично застиглою; однак очі його були 
прикуті до Кларисиних грудей. Мимоволі й двоє інших чоло-
віків перевели свої погляди з обличчя метра туди, куди непри-
томно дивився він. Клариса відчула, як усередині в неї щось за-
смоктало, так ніби ці шестеро очей, якщо вони витріщатимуть-
ся отак на неї й далі, витягнуть з неї її саму. але метр, зробив-
ши зусилля, проковтнув решки горіха й узявся повчати далі: 

– Клариса з’ясувала, що християнська леґенда подає спа-
сителя як теслю. але це не зовсім так – лише його названо-
го батька. І вже зовсім не тримається купи, звичайно, висно-
вок, що його Клариса намагається зробити потім: буцімто зло-
чинець, який привернув її увагу, випадково виявився теслею. 
з погляду інтелектуального це не витримує жодної критики. 
з погляду моралі – легковажно. але з її боку це – мужність, 
що правда, то правда! – він зробив паузу, даючи слову «муж-
ність», яке пролунало в нього чітко й твердо, справити вражен-
ня. Потому знову спокійно повів далі: – оце недавнечко Кла-
риса, як і всі ми, побачила тут психопата-ексгібіціоніста. вона 
це переоцінює, в наш час сексуальні питання взагалі страшен-
но переоцінюють. але Клариса каже: «Це не випадковість, що 
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той чоловік спинився саме під моїм вікном!» а тепер розбері-
мося докладніше! Це, звісно, не правда, бо з погляду причинно-
го зв’язку такий збіг – звичайна випадковість. а проте Клари-
са каже собі: «Якщо я вважатиму, що всьому вже є пояснення, 
то людина ніколи нічого у світі не змінить». для Клариси непо-
яснимо те, що вбивця, чиє ім’я, якщо не помиляюся, Моосбру-
ґер, саме тесля; для неї непояснимо те, що невідомий хворий, 
який страждає на сексуальний розлад, спиняється саме під її 
вікном; і отак вона звикла вже вважати непояснимим і бага-
то чого іншого, що трапляється в її житті, отож… – Майнґаст 
знову змусив своїх слухачів хвилю зачекати; наприкінці голос 
його нагадував рухи рішучої людини, яка надзвичайно обереж-
но підкрадається навшпиньках і раптом зважується на різкий 
крок: – І тому вона щось зробить!– твердо заявив він. 

У Клариси похололо на душі.
– Кажу вам іще раз, – промовив Майнґаст, – з погля-

ду інтелектуального критикувати це можна. але інтелектуаль-
ність, як ми знаємо, – всього-на-всього вияв або інструмент 
висхлого життя; а те, що виражає Клариса, йде вже, мабуть, 
з іншої сфери – зі сфери волі. Клариса, очевидно, ніколи не 
зможе пояснити того, з чим вона стикається, але розгадати, ма-
буть, зможе; і вона вже цілком слушно називає це «спасти», 
вона інстинктивно знаходить для цього відповідне слово. адже 
хто-небудь з нас міг би, либонь, не довго думаючи, сказати, що 
йому це здається маячнею, оманою, або що у Клариси не ви-
тримують нерви; але в цьому не було б ніякого глузду: нині 
світ такою мірою позбавлений оман, що ні в чому вже не пев-
ний – любити це чи ненавидіти, а позаяк усе таке двозначне, 
то й усі люди – неврастеніки й маруди. одне слово, – завер-
шив несподівано пророк, – філософові нелегко відмовитись 
від пізнання, але найглибша істина, яку осягає двадцяте сто-
річчя, полягає, либонь, у тому, що пізнавати таки треба. Мені 
в Женеві нині важливіше те, що там є один француз – тре-
нер з боксу, ніж те, що там творив прискіпливий критик Руссо!

Майнґаст розійшовся так, що міг би говорити ще й ще. 
По-перше, про те, що ідея спасіння інтелекту завжди була ан-
тиінтелектуальна. «отож нині світу побажати вже нема чого, 
крім доброї, здорової омани» – ця фраза вже навіть крути-
лася в нього на язику, але він проковтнув її задля іншої кін-
цівки. По-друге, про те побіжне фізичне значення ідеї спасін-
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ня, яка випливає, мовляв, уже з самого кореня слова «спаса-
ти», спорідненому зі словом «послаблювати»; це побіжне фі-
зичне значення вказує на те, що «спасти» можуть лише дії, 
тобто події, які захоплюють людину цілком, з усіма її бебехами. 
По-третє, він мав намір сказати про те, що через надінтелекту-
алізацію чоловіка ініціативу в діях за певних умов інстинктив-
но може перехопити жінка, і один із перших прикладів цього, 
мовляв, – Клариса. нарешті він хотів сказати про трансфор-
мацію ідеї спасіння в історії народів загалом і про те, як нині 
в цьому процесі на зміну багатовіковому домінуванню віри в 
те, нібито спасіння – це просто поняття, породжене релігій-
ним почуттям, приходить усвідомлення того, що спасіння по-
трібно домагатися рішучою волею, а якщо доведеться, то й на-
сильством. бо цієї хвилини ідея спасіння світу насильством по-
сідала в його думках головне місце. але Клариса тим часом від-
чула, що ота звернена до неї увага, яка висмоктує й витягує з 
неї її саму, стає нестерпною, й вона урвала мову метра, звер-
нувшись до зиґмунда як до місця найменшого опору й надто 
гучно сказала йому: 

– Я ж бо тобі казала: збагнути можна лише те, до чого без-
посередньо причетний. тому до божевільні нам треба йти самим!

вальтер – щоб стриматися, він саме заходився чистити 
мандарина, – цієї миті надрізав шкірку надто глибоко, і в очі 
йому бризнула їдка цівка, змусивши його відсахнутися й пошу-
кати в кишенях носову хустину. зиґмунд, як завжди, вишука-
но вбраний, спершу зацікавлено поспостерігав, як реаґують на 
подразнення зятеві очі, тоді перевів погляд на свої замшеві ру-
кавички, що разом із циліндром лежали таким собі статечним 
натюрмортом у нього на колінах, і нарешті, не дочекавшись, 
що сестра відведе очі від його обличчя й замість нього, зиґмун-
да, відповість хтось інший, підвів погляд, поважно кивнув голо-
вою і незворушно пробурмотів:

– Я ніколи не мав сумніву, що всім нам місце в божевільні.
Після цього Клариса обернулася до Майнґаста і сказала:
– Про паралельну акцію я ж бо тобі розповідала. Це теж, 

либонь, надзвичайна нагода, яка зобов’язує покласти край ото-
му «можна так, а можна й інак», чим грішить наше століття!

Метр усміхнувся й махнув рукою. 
а Клариса, в захваті від власної значущости, вперто й до-

сить недоладно вигукнула: 
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– Жінка, яка дає волю чоловікові, хоч це й ослаблює його 
дух, – теж убивця на ґрунті статевої ненормальности!

– не відходьмо від загального! – закликав її Майнґаст. – 
до речі, в одному можу тебе заспокоїти: на тих трохи кумед-
них нарадах, де демократія, хоч вона вже й при смерті, силку-
ється ще спородити велику місію, я вже давно маю своїх спо-
стерігачів і повірників! 

У Клариси шкіра на голові аж морозом узялася. вальтер ще 
раз марно спробував стримати те, що діялося. з великим пієтетом 
виступаючи проти Майнґаста, зовсім іншим тоном, ніж розмов-
ляв би з тим-таки Ульріхом, він звернувся до метра зі словами:

– ти говориш, мабуть, про те саме, що вже давно кажу і я: 
малювати треба лише чистими барвами. треба покласти край 
усьому змішано-розпливчастому, поступкам порожнечі, боя-
гузливому погляду, який уже не важиться розгледіти, що кож-
на річ має чіткі обриси й локальний колір. Я кажу про це мо-
вою малярства, а ти – мовою філософії. та хоч ми й однодум-
ці… – Раптом він знітився й відчув, що не зможе висловити 
при людях, чому так боїться, щоб Клариса спілкувалася з пси-
хічно хворими. – ні, я не хочу, щоб Клариса це робила! – ви-
гукнув він. – І своєї згоди на таке не дам!

Метр вислухав привітно, а тоді так само привітно, немов-
би жодне з цих вагомо виголошених слів не торкнулося його 
вуха, відповів: 

– Клариса, до речі, дуже гарно висловила й ще дещо. вона 
сказала, що всі ми, крім «гріховного образу», в якому живемо, 
маємо ще й «образ безневинности»; збагнути це можна в тому 
чудовому сенсі, що наша уява, незалежно від жалюгідного так 
званого емпіричного світу, здатна осягнути світ прекрасного, 
де ми у світлі хвилини відчуваємо, що наше світосприйняття 
підвладне динаміці тисячократно іншій! Як ви про це сказа-
ли, Кларисо? – підбадьорливо спитав він, обернувшись до неї. 
– Хіба ви не стверджували, що якби вам пощастило, не відчу-
ваючи відрази, визнати себе відповідальною за того негідного 
чоловіка, проникнути до нього в камеру й день і ніч невтомно 
грати там на роялі, то ви немовби вийняли б із нього його грі-
хи, взяли б їх на себе і з ними піднеслися б?! звичайно, – мо-
вив він, знов обертаючись до вальтера, – не треба розуміти це 
буквально, це – глибинний процес у душі доби, який втілився 
у притчу про того чоловіка й надихає її волю…
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Цієї хвилини він не знав, як йому бути далі – все ж таки 
додати що-небудь іще про ставлення Клариси до ідеї спасін-
ня чи спокусливіше буде пояснити їй ще раз віч-на-віч її місію 
проводаря; але цієї миті вона, мов надміру збуджена дитина, 
підхопилася з місця, рвучко скинула догори стиснену в кулак 
руку, збентежено всміхнулася й різко поклала край усім по-
дальшим похвалам на свою адресу пронизливим вигуком: 

– Гайда до Моосбруґера!
– але ж я не бачу тут нікого, хто роздобув би нам допуск… 

– озвався зиґмунд.
– Я з вами не піду! – рішуче заявив вальтер.
– Мені не потрібна ласка від держави зі свободою й рів-

ністю на будь-яку ціну й будь-якого рівня! – заявив Майнґаст.
– тоді про дозвіл нам нехай подбає Ульріх! – вигукнула 

Клариса.
Усі радо пристали на її рішення, завдяки якому вони (й це 

після безперечно тяжких зусиль відчуло кожне) наразі діста-
ли перепочивок, і навіть вальтер, попри весь свій спротив, зре-
штою погодився зателефонувати із сусідньої крамниці това-
ришеві, на якого вони поклали всі свої надії. Коли він так і 
зробив, Ульріх остаточно облишив листа, якого хотів написа-
ти аґаті. він з подивом почув і голос вальтера, і те, щó той ска-
зав. тут можна міркувати, мабуть, усяко, додав від себе валь-
тер, але це, безсумнівно, не просто примха. Може, й справді 
треба, мовляв, із чого-небудь починати, і не так уже важливо з 
чого. а те, що в цьому зв’язку виплив саме Моосбруґер, – та-
кож, звичайно, лише випадковість; але ж Клариса така, мовляв, 
на диво безпосередня; її мислення завжди нагадує оті нові кар-
тини, намальовані незмішаними, чистими барвами, – суворі й 
недоладні, та, якщо придивитися до цієї манери ближче, нерід-
ко навдивовижу справжні. докладно пояснити це в телефон-
ній розмові він, мовляв, не може, але сподівається, що Ульріх 
не кине його напризволяще…

те, що вальтер зателефонував, Ульріхові було якраз на 
руку, і він погодився приїхати, хоча на дорогу мало піти не-
зрівнянно більше часу, ніж тих чверть години, які йому зали-
шаться на розмову з Кларисою, бо її разом з вальтером та зиґ-
мундом уже запросили на вечерю батько з матір’ю. дорогою 
Ульріх з подивом подумав, що вже давно не згадував про Моо-
сбруґера й що нагадує йому про нього щоразу Клариса, хоч ко-
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лись той чоловік майже не йшов йому з голови. навіть у тем-
ряві, крізь яку Ульріх простував оце від кінцевої трамвайної зу-
пинки до будинку друзів, не було місця для такого видіння; по-
рожнеча, куди воно доти проникало, замкнулася. Ульріх звер-
нув на це увагу з приємністю і з тією зачаєною невпевненістю 
в собі, яка виникає внаслідок перемін, масштаби яких очевид-
ніші, ніж їхні причини. він задоволено розтинав негусту піть-
му щільнішою чорнотою власного тіла, коли назустріч йому не-
певною ходою вийшов вальтер, який у цій безлюдній місци-
ні почувався боязко, але дуже хотів сказати кілька слів, пер-
ше ніж вони приєднаються до решти товариства в помешканні. 
тож він жваво повернувся до того місця у своїй розповіді, на 
якому вони перервали телефонну розмову. здавалося, він хотів 
захистити себе, а заразом і Кларису від якихось хибних тлума-
чень. Мовляв, хоч між її примхами, як може скластися вражен-
ня, немає жодного зв’язку, за кожною з них помічаєш симп-
томи хвороби, що нею заражена наша доба; і в цьому – най-
дивовижніший хист Клариси; вона, мовляв, – ніби та чарівна 
лозинка, яка вказує на схований під землею скарб, а в цьому 
випадку – на потребу замінити пасивну, суто інтелектуальну 
й чуттєву, поведінку сучасної людини знову «цінностями»; ін-
телект доби вже ніде не лишив твердого ґрунту, і тепер, отже, 
тільки воля чи навіть, якщо по-іншому не виходить, насильство 
може створити нову ієрархію цінностей, в якій людина знайде 
початок і кінець для свого внутрішнього світу… вальтер нері-
шуче, а проте захоплено повторив те, що почув від Майнґаста. 

Ульріх, здогадавшись про це, обурено спитав:
– Чому ти висловлюєшся так пишномовно? видко, тому, 

що так робить ваш пророк? Чи тобі завжди бракувало просто-
ти й природности?!

заради Клариси вальтер проковтнув це, щоб товариш не 
відмовився їй допомогти; та якби цієї безмісячної ночі звідкись 
промкнувся був хоч один промінчик світла, то стало б видно, 
як зблиснули у вальтера зуби, коли він безсило роззявив рота. 
він нічого не відповів, але стримуваний гнів знесилив його, а 
те, що поруч був кремезний супутник, в якому він вбачав за-
хист від цього досить страхітливого відлюддя, його розслабило. 
Раптом він сказав: 

– Уяви собі, що ти кохаєш жінку, й ось тобі трапляєть-
ся чоловік, який викликає в тебе захват, і ти довідуєшся, що 



191

він викликає захват і в твоєї жінки, й вона його кохає, і тепер 
ви обоє, кохаючи, ревнуючи й захоплюючись, відчуваєте недо-
сяжну перевагу цього чоловіка…

– ні, цього я уявити собі не можу! 
Ульріх мав би вислухати товариша до кінця, натомість він 

звів плечима й, засміявшись, урвав його. 
вальтер уїдливо зиркнув у його бік. він хотів був спитати: 

«а що зробив би в такому разі ти?» але повторилася давня гра 
друзів юности. Коли вони перетинали сутінь перед сходами, 
вальтер вигукнув:

– не прикидайся! ти ж бо зовсім не такий бундючний, щоб 
нічого не відчувати! 

але потім йому довелося бігом наздоганяти Ульріха й ще на 
сходах тихенько розповідати про все, що той мав знати. 

– Що тобі сказав вальтер? – спитала Клариса нагорі.
– зробити я це можу, – без зайвих слів відповів Ульріх, – 

але не певен, що в цьому є глузд.
– Чи ти чуєш?! – крикнула, сміючись, Клариса до Майн-

ґаста. – Перше, про що він згадав, це – «глузд»! 
вона метушилася поміж шафою з одягом, умивальником, 

дзеркалом і прочиненими дверима з її кімнати до тієї, де сиді-
ли чоловіки. Час від часу вона поставала на порозі – обличчя 
мокре, коси то спадають на очі, а то вже зачесані вгору, ноги 
то голі, а то вже в панчохах, але ще не взуті, внизу вже у ве-
чірній сукні, вгорі – ще в пеньюарі, що нагадував білий лікар-
няний халат… Їй було хороше отак з’являтися й зникати. від-
коли Клариса домоглася свого, всі її почуття були огорнені ле-
геньким серпанком хтивости. 

– Я танцюю на линві зі світла! – гукнула вона через поріг.
Чоловіки заусміхалися; лише зиґмунд поглянув на годинни-

ка й по-діловому поквапив сестру. він дивився на все це, мов 
на якісь гімнастичні вправи.

Потім Клариса ковзнула своїм «світляним променем» у ку-
ток кімнати, щоб узяти брошку, й гучно грюкнула шухлядкою 
в нічному столику. 

– Я вбираюся швидше, ніж будь-хто з чоловіків! – крик-
нула вона із сусідньої кімнати до зиґмунда й раптом затнула-
ся, усвідомивши подвійне значення слова «вбиратися», бо цієї 
хвилини воно означало для неї, що вбиратися можна не лише 
в одяг, а й у таємничу долю. вона хутенько завершила туалет, 
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стромила голову в двері й суворим поглядом обвела одного по 
одному друзів. Хто не сприйняв це за жарт, той міг би зляка-
тися, що на її суворому обличчі погасла якась риса, властива 
його звичайному, здоровому виразу. Клариса вклонилася дру-
зям і сказала:

– ну, ось я і вбралася в свою долю! 
та коли вона випросталась, то вигляд мала звичайний, на-

віть досить привабливий, і її брат зиґмунд вигукнув:
– ну, тоді гайда! тато не любить, коли на вечерю спізню-

ються! 
Коли вони вчотирьох вирушили до трамвая (Майнґаст 

ушився ще доти, як усі вийшли з дому), Ульріх із зиґмундом 
трохи відстав і поцікавився в того, чи останнім часом сестра не 
викликає в нього тривоги. Припалена сиґарета у зиґмундовій 
руці плавно описала в темряві знизу вгору дугу.

– вона, безперечно, ненормальна! – відповів зиґмунд. – 
а Майнґаст хіба нормальний? Чи й той-таки вальтер? Хіба гра-
ти на роялі – це нормально? Це – незвичайний, збуджений 
стан, пов’язаний із тремтінням у зап’ястках і гомілковостопних 
суглобах. для лікаря немає нічого нормального. та якщо хоче-
те, щоб я сказав серйозно, то моя сестра просто надто збудже-
на, і це в неї, гадаю, минеться, як тільки отой великий метр 
звідси поїде. а що думаєте про нього ви? – він трохи ущипли-
во наголосив на слові «поїде». 

– базікало! – кинув Ульріх.
– Правда ж?! – зраділо вигукнув зиґмунд. – бридота бри-

дотою! 
– але як мислитель – цікавий, цього б я так рішуче не за-

перечував! – додав Ульріх, перевівши дух. 

20.
Граф Ляйнсдорф бере під сумніви 
власність і освіченість

трапилося так, що Ульріх знову з’явивсь у графа Ляйнсдорфа.
він застав його ясновельможність за письмовим столом, пе-

ред ним на високому стосі паперів лежала розгорнена газета, 
й він читав її, оточений тишею, відданістю, врочистістю й кра-
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сою. Граф, що мав над собою лише одну владу – імператора, 
ще раз висловив Ульріхові співчуття і стурбовано похитав го-
ловою. 

– ваш тато був одним з останніх справжніх поборників 
власности й освічености, – сказав він. – Я ще добре пригадую 
ті часи, коли ми сиділи з ним у чеському ландтазі. він заслуго-
вував тієї довіри, яку ми завше йому виявляли! 

з чемности Ульріх поцікавився, як посувалась паралельна 
акція, поки його не було в місті.

– Через отой гармидер на вулиці перед моїми вікнами – 
ви ж бо ще були тут – ми запровадили «опитування з метою 
з’ясувати бажання зацікавлених верств населення у зв’язку з 
реформою управління внутрішніми справами», – сказав граф 
Ляйнсдорф. – Прем’єр-міністр сам волів передати це наразі 
нам, оскільки ми як починання патріотичне маємо, так би мо-
вити, загальну довіру. 

Ульріх з поважною міною запевнив графа, що принаймні 
вже саму назву вибрано вдало й вона обіцяє певний успіх. 

– так, від правильного формулювання залежить багато 
чого, – замислено промовив його ясновельможність і раптом 
спитав: – а що ви скажете з приводу отієї історії з муніци-
пальними службовцями у трієсті? Як на мене, то уряд уже дав-
но мав би зважитись на тверду позицію! – він хотів був пе-
редати Ульріхові газету, яку згорнув, ще коли той увійшов, але 
останньої миті передумав, знов розгорнути її і з азартом почав 
зачитувати гостеві якесь довжелезне й нудне висловлювання. 
– Як ви гадаєте, чи є десь у світі ще одна держава, де можливі 
такі речі?! – спитав він, дочитавши. – австрійське місто трі-
єст уже роками бере на роботу до муніципальних служб лише 
італійських підданих, щоб цим підкреслити, що почуває свою 
належність не до нас, а до Італії. Колись я був там на день на-
родження імператора й у всьому трієсті не побачив жодного 
прапора, хіба що на резиденції намісника, на податкових ві-
домствах, на в’язниці й на дахах кількох казарм! зате якщо 
прийдете у справі до якої-небудь трієстської установи на день 
народження італійського короля, то не знайдете жодного служ-
бовця, який у петельці не мав би квітки! 

– але чому ж це й досі терплять? – поцікавився Ульріх.
– а чом би й не терпіти?! – невдоволено відповів граф 

Ляйнсдорф. – Якщо уряд примусить місцеві самоуправлін-
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ня позвільняти чужоземних службовців, то відразу скажуть, 
що ми когось «германізуємо». а саме такого докору й боїться 
будь-який уряд. його величності він теж не до шмиги. Ми ж 
бо не прусаки!

Ульріх невиразно пригадував, що приморське й портове міс-
то трієст заснувала передбачлива венеційська республіка на 
слов’янських землях і тепер воно заселене великою мірою сло-
венцями; тож навіть якщо дивитися на місто лише як на приват-
ну справу його мешканців, хоч воно, крім того, слугувало всій 
монархії воротами для торгівлі зі сходом і від монархії ж таки в 
усьому, що стосувалося його розквіту, й залежало, – то навіть 
у такому разі не можна було забувати, що численна його дрібна 
буржуазія слов’янського походження запекло обстоювала перед 
привілейованою італомовною великою буржуазією право роз-
глядати місто як свою власність. Ульріх про це так і сказав. 

– та воно то так, – повчально промовив граф Ляйнсдорф. 
– але ж тільки-но почнуться балачки про те, що ми «германі-
зуємо», словенці відразу злигаються з італійцями, хай би там 
як несамовито вони між собою чубились! У такому разі італій-
ці дістануть підтримку й від решти національностей. таке в нас 
уже частенько бувало. Якщо хочеш мислити в політиці реаліс-
тично, то небезпеку для нашої злагоди хоч-не-хоч мусиш уба-
чати все ж таки в німцях! – Ці останні слова він промовив у 
глибокій задумі й на хвилю в задумі так і застиг, бо торкнув-
ся великого політичного проекту, який обтяжував його помис-
ли, хоч і досі не прибрав у його уяві виразних обрисів. та рап-
том граф знов пожвавішав і з полегкістю повів далі: – та цьо-
го разу вони принаймні дістали добрячого відкоша! 

невпевненим через нетерплячку рухом він знов накинув 
на носа пенсне й ще раз виразно, задоволено прочитав Уль-
ріхові всі ті місця з надрукованого в газеті указу канцелярії 
імператорсько-королівського намісника у трієсті, які йому 
припали до душі особливо.

– «неодноразові нагадування державних наглядових ін-
станцій не дали наслідків… Шкідливий вплив на місцевих меш-
канців… з огляду на таку позицію, відверто ворожу розпоря-
дженням влади, намісник трієста віднині змушений зі свого 
боку вживати заходів, які забезпечуватимуть дотримання поло-
жень чинного закону…» Як, на вашу думку, чи не гідна це від-
повідь? – урвав сам себе граф. Потому підвів голову, але від-



195

разу й опустив її знов, бо йому вже не терпеливилося спини-
тись на завершальному реченні, казенно-світську гідність яко-
го графів голос тепер підкреслював з естетичною насолодою: 
«надалі, – читав він, – канцелярія намісника застерігає, пев-
на річ, за собою право в кожному окремому випадку доброзич-
ливо розглядати прохання про надання підданства, якщо з ним 
звертатимуться такі громадські діячі, оскільки вони, з огляду 
на їхню особливо тривалу й бездоганну службу в комунальних 
установах, видаються гідними такої виняткової чести, і в таких 
випадках канцелярія імператорсько-королівського намісника 
схильна утримуватися від негайного виконання цього припи-
су, цілком зберігаючи свою позицію щодо можливого втручан-
ня в майбутньому». ось яким тоном завжди має розмовляти 
уряд! – вигукнув граф Ляйнсдорф. 

– Чи не здається вам, ясновельможносте, що з огляду на 
таку кінцівку цього припису все зрештою лишиться, як було?! 
– спитав Ульріх трохи перегодом, коли хвіст цієї придворної 
фрази-змії цілком зник у його вусі.

– от-от, у тім-то й річ! – відповів його ясновельможність і, 
певне, з хвилину крутив великими пальцями обох рук один на-
вколо одного, як це робив щоразу, коли мусив добряче поміз-
кувати. але потім він звів допитливий погляд на Ульріха й ви-
рішив йому довіритись. 

– Пригадуєте, як ми з вами були на відкритті поліційної ви-
ставки й міністр внутрішніх справ багатонадійно говорив про 
дух «суворости й готовности прийти на допомогу»? ну ось, я ж 
бо не вимагаю негайно запроторити до в’язниці всіх отих під-
бурювачів, які тоді здіймали галас у мене під дверима, але ж мі-
ністр усе-таки мав би знайти які-небудь гідні слова на мій за-
хист у парламенті! – ображено промовив він.

– Я гадав, що, поки мене не було, це вже сталося?! – ви-
гукнув Ульріх з удаваним, певна річ, подивом, збагнувши, що 
душу його доброзичливого товариша крає справжній біль. 

– сталося? а дзуськи! – відповів його ясновельможність. 
він знов допитливо зазирнув Ульріхові в обличчя своїми стур-
бовано вибалушеними очима й довірився ще трохи: – але 
щось таки станеться! – Потім, не встаючи, випростався на 
стільці й мовчки відкинувся на його спинку. 

він сидів із заплющеними очима. згодом, розплющивши їх, 
спокійно, ніби розтлумачуючи, почав: 
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– Розумієте, друже мій, наша конституція тисяча вісімсот 
шістдесят першого року надала німецькій національності, а ра-
зом із нею власності й освіченості, безперечно, провідну роль 
у запровадженому задля спроби політичному житті. то був ве-
ликий, сповнений довіри й, може, навіть не зовсім своєчасний 
дарунок щедрої душі його величности. бо що сталося відтоді з 
власністю й освіченістю?! – Граф Ляйнсдорф підніс одну руку 
й смиренно опустив її на другу. – Коли тисяча вісімсот сорок 
восьмого року його величність зійшов на трон – в ольмюці, 
себто, вважайте, в екзилі, – неквапно провадив він, але рап-
том утратив чи то терпець, чи то впевненість, тремтячими паль-
цями дістав з кишені чернетку, пововтузився з пенсне, збудже-
но намагаючись прилаштувати його на носі, й далі часом трем-
тячим від схвильованости голосом і раз у раз напружено вчи-
туючись у те, що сам і написав, заходився вже вголос читати: 
– «навколо нього вирували несамовиті пристрасті народів, що 
прагнули свободи. Їхні поривання йому пощастило погамувати. 
зрештою він, хоч і зробив кілька поступок волі народів, усе ж 
таки виявився переможцем, до того ж переможцем милости-
вим і доброзичливим, який простив помилки своїх підданих і 
простяг їм руку, запропонувавши мир, почесний і для них. Що-
правда, конституцію й решту свобод він запровадив під натис-
ком подій, і все ж таки це був акт вільного волевиявлення його 
величности, плід його мудрости, його милосердя, його споді-
вань на культурний розвій народів. однак в останні роки ці 
чудові взаємини між імператором і народом потьмарює діяль-
ність підривних, демагогічних елементів…»

Граф Ляйнсдорф перестав читати свій виклад політичної іс-
торії, в якому кожне слово було ретельно обмірковане й від-
точене, і замислено задивився на стіну, де висів портрет його 
предка, кавалера ордена Марії терезії й маршала. І коли Уль-
ріхів погляд, що очікував продовження, відвернув його погляд 
від портрета, граф промовив:

– далі наразі ще немає. але ж ви бачите, останнім часом 
я всі ці причини й обставини ґрунтовно обміркував, – пояс-
нив він. – те, що я оце вам прочитав, – початок відповіді, яку 
міністр мав би дати парламенту з приводу спрямованої проти 
мене демонстрації, якби він належним чином виконував свої 
обов’язки! тепер я потрохи працюю над цим сам і можу, ли-
бонь, по секрету сказати вам, що, як тільки буду готовий, ма-
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тиму нагоду подати це і його величності. адже конституція 
шістдесят першого року, знаєте, недарма довірила керівництво 
власності й освіченості; у цьому має бути певна ґарантія. але 
де власність і освіченість тепер?! 

схоже, він був дуже лихий на міністра внутрішніх справ, і 
Ульріх, щоб утішити графа, щиросердо завважив, що принаймні 
про власність можна все ж таки сказати: вона – не лише в ру-
ках банків, а й у надійних руках аристократів-землевласників.

– Я геть не маю нічого проти юдеїв, – з власної волі за-
певнив граф Ляйнсдорф Ульріха, неначе цей сказав щось таке, 
що вимагало спростування. – вони люди розумні, старанні й 
вірні. але великою помилкою було те, що їм подавали такі не-
подобні прізвища. скажімо, Розенберґ і Розенталь – прізви-
ща аристократичні. Лев, бер* і таке інше – це колись ґераль-
дичні звірі; Майєр** – то вже від землеволодіння; Ґельб, блау, 
Рот, Ґольд*** – кольори гербів. Усі ці юдейські прізвища, – не-
сподівано повідомив його ясновельможність, – не що інше, 
як наслідок пихатого ставлення нашої бюрократії до аристо-
кратії. спрямовано це було саме проти неї, а не проти юдеїв, 
тому юдеям, крім цих прізвищ, давали й такі, як абель, юдель, 
трьопфельмахер. оцю неприязнь нашої бюрократії до давньої 
аристократії ви, якби були в курсі справи, нерідко могли б спо-
стерігати й нині, – похмурим і твердим голосом пророчо за-
вважив він, так ніби боротьба центральної влади з феодалізмом 
не лишилася в далекій історії й цілком не зникла з поля зору 
нинішнього покоління. 

його ясновельможність і справді не дратувався нічим так 
щиросердо, як, скажімо, соціальними привілеями, що їх високі 
чиновники мали завдяки своєму становищу, навіть коли пріз-
вища в них були Фуксенбауер чи Шлосер. Граф Ляйнсдорф 
не був якийсь там упертий провінційний дворянин, він праг-
нув іти в ногу з часом, і до таких прізвищ йому було байдуже 
ні коли йшлося про якого-небудь члена парламенту, нехай на-
віть міністра, ні про яку-небудь впливову приватну особу; ні-
коли він не мав нічого і проти політичної та економічної ваги 
буржуа, однак саме високі урядовці з буржуазними прізвища-

* Від нім. Bär – «ведмідь».
** Від нім. Meier – «фермер, орендатор, сільський староста». 
*** Від нім. Gelb, Blau, Rot, Gold – кольори «жовтий», «блакитний», 

«червоний», «золотистий».
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ми викликали в нього глибоке роздратування, цей вияв остан-
ніх решток традицій, гідних поваги. в Ульріха промайнула дум-
ка, чи не став причиною такого графового зауваження чоло-
вік його, Ульріхової, кузини; могло бути й так. але Ляйнсдорф 
говорив далі, й невдовзі, як це завжди з ним траплялося, одна 
ідея, що цікавила графа вочевидь уже давно, піднесла його над 
усім особистим. 

– Усе так зване юдейське питання зникло б з лиця землі, 
якби юдеї нарешті зважилися розмовляти давньоєврейською 
мовою, повернути собі давні юдейські імена й носити східну 
одіж, – заявив він. – Це правда, який-небудь галичанин, ко-
трий розбагатів лише недавно, вже в нас, у штирійських стро-
ях і в зеленому капелюсі з китичкою із шерсті сарни десь на 
еспланаді в бад-Ішлі матиме вигляд ніякий. але спробуйте на-
цупити на нього довгу, всю в складках халамиду, нехай навіть 
дорогу, під якою сховаються його ноги, і ви побачите, як чудо-
во пасує до такої одежини його обличчя і його розгонисті, жва-
ві рухи! Усе, над чим нині дозволяють собі кепкувати, було б 
тоді на місці, навіть оті коштовні персні, що їх так полюбля-
ють носити юдеї. Я проти асиміляції, яку практикує англійська 
аристократія; це процес тривалий і ненадійний. та поверніть 
юдеям їхню справжню суть, і ви неодмінно побачите, як вони 
стануть перлиною, ба навіть своєрідною аристократією серед 
народів, що вдячно юрмляться навколо трону його величности, 
або, якщо маєте бажання уявити це собі в картинах буденних і 
живих, як вони прогулюються нашою Рінґштрасе, а вона ж бо 
саме тому в світі така й неповторна, що на тій, серед найвищо-
го західноєвропейського шику, за бажанням можна вздріти й 
мусульманина в його червоній фесці, й словака в овчині, й ті-
рольця з голими литками! 

Після цих слів Ульріхові не лишалося нічого іншого, як ви-
словити свій захват прозірливістю його ясновельможности, на 
долю якого випало, мовляв, ще й відкрити «істинного юдея».

– авжеж, щира католицька віра привчає, знаєте, бачити 
речі такими, які вони є насправді, – доброзичливо пояснив 
граф. – але ви не вгадаєте, щó навело мене на цю думку. не 
арнгайм, ні, про них, прусаків, я тепер не кажу. одначе є в 
мене один банкір – віри він, звісно, юдейської, – і з ним мені 
вже давно й постійно доводиться радитись; і спершу мене за-
вше трохи дратувала його інтонація, та так, що я навіть забу-
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вав думати про справи. а розмовляє він, бачте, так, ніби хоче 
переконати мене, що він – мій дядько, себто так, ніби щойно 
зліз із коня чи повернувся з полювання на тетеруків; одне сло-
во, розмовляє, як люди нашого кола. але часом, коли він, бува, 
надто розпалиться, це в нього не виходить, і тоді в його мові 
прохоплюються юдейські інтонації. спершу це мене – я про 
це вже, здається, казав – дуже дратувало, бо щоразу ставало-
ся, як на зло, у важливий для справи момент, отож я мимово-
лі вже очікував цього і зрештою геть не міг стежити за розмо-
вою чи просто пропускав повз вухо що-небудь важливе. ото-
ді мені й прийшла в голову ця думка: щоразу, коли той чоловік 
починав отак розмовляти, я просто уявляв собі, що він перей-
шов на давньоєврейську, і почули б ви, як приємно це тоді зву-
чить! заслухатися можна! адже це – мова богослужіння. та-
кий мелодійний наспів… Я ж бо, щоб ви знали, дуже музикаль-
ний. одне слово, відтоді він просто немовби під рояль проспі-
вує мені оті складнющі розрахунки із сумарними відсотками й 
обчислення дисконтного відсотка… 

сказавши це, граф Ляйнсдорф чомусь меланхолійно всміх-
нувся. 

Ульріх дозволив собі вкинути зауваження, що ті люди, вша-
новані, мовляв, такою увагою й прихильністю ясновельмож-
ности, мабуть, не пристали б на його пропозицію. 

– ну звісно, вони на це не пішли б! – сказав граф. – але 
тоді їх довелося б примусити – їм же на добро! У такому разі 
монархія мала б виконати просто-таки світову місію, і тоді вже 
немає значення – хоче цього друга сторона чи ні! знаєте, вже 
багато до чого доводилося спершу примушувати. але подумай-
те й про те, щó означало б, якби згодом ми виявилися союз-
никами вдячної юдейської держави, а не імперських німців та 
прусаків! І це тоді, коли наш трієст – так би мовити, Гам-
бурґ середземного моря, не кажучи вже про те, що з диплома-
тичного погляду ми були б непереможні, якби на своєму боці 
мали, крім папи, ще й юдеїв! 

Потім він без будь-якого зв’язку додав:
– не забувайте про те, що тепер я дбаю й про валютні 

справи. – І знов усміхнувся якось навдивовижу сумно й не-
притомно.

викликало подив, що досі його ясновельможність не раз на-
стійливо запрошував Ульріха до себе, а тепер, коли той наре-



200

шті прийшов, вів мову не про нагальні справи, а марнотратно 
розводив балачки про свої ідеї. та, видно, за той час, поки граф 
не мав слухача, в нього народилося безліч думок, і вони нага-
дували тих заклопотаних бджіл, які далеко розлітаються, але в 
належний час злітаються кожна зі своїм медом.

– ви, либонь, могли б мені закинути, – знов почав граф 
Ляйнсдорф, хоч Ульріх і мовчав, – що колись я при нагоді не 
раз відгукувався про фінансові справи досить-таки неґативно. 
Я цього й не заперечую, аж ніяк. бо що занадто, те, звісно, за-
надто, а в нинішньому нашому житті фінансових справ таки 
забагато. та саме через це ми й повинні про них дбати! ви ли-
шень погляньте: освіченість не стала рівновагою власности, і 
в цьому – вся загадка в розвитку подій після тисяча вісімсот 
шістдесят першого року! ось чому нам треба дбати про влас-
ність. 

його ясновельможність зробив ледь помітну паузу, достат-
ню якраз для того, щоб слухач зрозумів: зараз він почує загад-
ку власности. Потім граф похмуро-довірчим тоном повів далі: 

– бачте, в освіченості найважливіше те, щó вона людині за-
бороняє. Що-небудь їй не відповідає – і все, гаплик. освічена 
людина, наприклад, ніколи не їстиме підливи з ножа. бозна-
чому. У школі цього не доведеш. Це – так званий такт, для 
цього потрібен привілейований стан, переваги якого визнає 
освіченість, – одне слово, взірець освічености, якщо можна 
так сказати, аристократія. скажу по щирості, наша аристокра-
тія не завше була така, якою б могла бути. І саме в цьому й по-
лягає сенс, просто-таки революційний експеримент конститу-
ції тисяча вісімсот шістдесят першого року: власність і освіче-
ність мали стати на бік аристократії. Чи вони цього домогли-
ся? Чи потрапили скористатися широкими перспективами, які 
перед ними відкрив тоді зі своєї ласки його величність?! Я пе-
вен: ви теж не візьметеся стверджувати, що досвід, який ми 
щотижня бачимо у великому експерименті вашої пані кузини, 
відповідає таким сподіванням! – Голос його знов пожвавішав, 
і він вигукнув: – а ви знаєте, це ж бо дуже цікаво: і щó ли-
шень не називає себе нині духовністю! недавно я сказав про 
це його превелебності, кардиналові, на полюванні в Мюрцште-
ґу… ба ні, то було в Мюрцбруці, на весіллі в маленької Гостніц! 
а кардинал тільки сплеснув у долоні, сміється та й каже: «Як 
рік, так і що-небудь інше! ось бачиш, які ми невибагливі: май-
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же дві тисячі років не розповідаємо людям нічого нового!» І в 
цьому – велика правда! У вірі ж бо головне що? Що віриш за-
вше в те саме. ось як би я висловився, навіть якщо це і єресь. 
«ти знаєш, – каже кардинал, – я частенько виїжджаю на по-
лювання, бо мій попередник ще за Леопольда бабенберґсько-
го теж виїздив на полювання. але я не вбиваю жодного зві-
ра (кардинал, бач, відомий тим, що на полюванні ніколи не ро-
бить жодного пострілу), бо якась внутрішня відраза підказує 
мені, що це не пасує до мого одіння. адже з тобою, – прова-
дить він, – я можу про це розмовляти, ми ж бо ще хлопчаками 
разом училися танцювати. але на людях я ніколи не виступлю 
й не скажу: не стріляйте на полюванні! Господи, хтозна, чи це 
правильно, принаймні церква щодо цього жодних вказівок не 
дає. одначе люди, котрі бувають у твоєї кузини, з такими зая-
вами виступають, тільки-но їм стукне в голову! оце й маєш те, 
що нині називають духовністю!» йому добре сміятися, – про-
вадив далі граф Ляйнсдорф, тепер уже знову від себе, – адже 
в нього обов’язки ніколи не міняються. а ми, люди світські, ма-
ємо тяжкий обов’язок знаходити добро навіть серед примхли-
вих перемін. Про це я йому й сказав. Я в нього спитав: «на-
віщо Господь узагалі допустив, щоб була якась там літерату-
ра, малярство й таке інше, коли загалом вони наводять на нас 
таку нудьгу?» І він дав мені дуже цікаве пояснення. «ти вже 
чув що-небудь про психоаналіз?» – питає мене. Я не знав до 
пуття, що й відповісти. «так ось, – провадить він далі, – ти, 
мабуть, скажеш, що це – якась бридота. не варто про це спе-
речатися, всі так кажуть; а проте вони бігають до тих ново-
модних лікарів частіше, ніж до нашої католицької сповідаль-
ні. Кажу тобі, вони сунуть туди хмарами, тому що плоть люд-
ська квола. вони виносять на обговорення свої потаємні гріхи, 
бо для них це – неабияка втіха, а коли щось і шпетять на всю 
губу, то повір мені: щó люди шпетять, те й купують. але я міг 
би тобі навіть довести: те, що втовкмачили собі в голову їхні 
лікарі-безвірники – буцімто вони щось там відкрили, – не що 
інше, як те, що від самісінького свого початку робила церква: 
виганяла диявола й зцілювала біснуватих. Цей збіг із ритуалом 
екзорцизму стосується навіть дрібниць, приміром, коли вони у 
свій спосіб намагаються довести одержимого до того, щоб він 
почав розповідати, щó в нього всередині. а це ж бо й за цер-
ковним ученням – саме той поворотний момент, коли дия-
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вол уперше збирається вийти! Просто ми не встигли своєчас-
но пристосуватися до нових потреб і повести мову не про мер-
зоту й диявола, а про психоз, підсвідомість і такі інші теперіш-
ні нісенітниці». Чи не здається вам, що це дуже цікаво? – спи-
тав граф Ляйнсдорф. – але далі буде, либонь, іще цікавіше, бо 
він сказав: «Побалакаймо ліпше не про те, що плоть людська 
квола, а про те, що кволий і дух! І ось тут церква виявила, ма-
буть, свою мудрість і не вскочила в халепу! Річ у тім, що дия-
вола, який вселяється людині в плоть, вона, людина, хоч і вдає, 
ніби його долає, боїться куди менше, ніж власного просвітлен-
ня, яке сходить на неї від духу. ти богослов’я не вивчав, але 
бодай поважаєш його, а це – більше, ніж те, чого будь-коли 
досягав який-небудь світський філософ у своєму засліпленні. 
ось що я тобі скажу: богослов’я таке складне, що, прочапів-
ши років п’ятнадцять лише над ним, тільки й збагнеш, що на-
справді нічогісінько в ньому не тямиш! І жодна людина в світі 
не йняла б віри, звісно, якби знала, як це, по суті, складно, всі 
нас лише шпетили б! Шпетили б точнісінько так – тепер ро-
зумієш? – хитренько перепитав він, – як нині шпетять тих, 
хто пише книжки, малює картини й висуває всілякі ідеї. І сьо-
годні ми з легким серцем попускаємо віжки їхній самовпевне-
ності, бо, ти вже мені повір, що поважніший котрийсь із цих 
людей, що менше він дбає лише про балачки та свої доходи, 
що ревніше, отже, на свій лад, хоч і хибно, служить богові, то 
нудніший він людям і то більше вони його шпетять. «Це – не 
життя!» – кажуть вони. але ж хто-хто, а ми знаємо, щó таке 
справжнє життя, і показуватимемо це їм, і оскільки ми вміємо 
й чекати, то ти, ще, мабуть, сам побачиш, як вони, розлютив-
шись на марне розумування, знов побіжать до нас. на прикладі 
наших власних родин ти можеш спостерігати це вже тепер. а 
за часів наших батьків вони, бачить бог, гадали, буцімто обер-
нуть небо на університет!»

– не стверджуватиму, – промовив граф Ляйнсдорф, за-
вершуючи цю частину своєї розповіді й переходячи до нової, 
– що він казав усе саме так, слово в слово. Річ у тім, що Гост-
ніци тримають у Мюрцбруці знамените райнське вино, яке ти-
сяча вісімсот п’ятого року там лишив і забув про нього ґене-
рал Мармон, тому що йому довелося терміново виступити на 
відень; і те вино подавали на весіллі. але в головному карди-
нал, безперечно, влучив у саму ціль. І коли я тепер питаю себе, 
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як мені це розуміти, то можу лишень сказати: щодо правиль-
ности тут сумніву немає, але бути так, либонь, не буде. тобто 
немає жодного сумніву в тому, що люди, котрих ми запроси-
ли – адже нам кажуть, нібито вони мають представляти розум 
нашого часу, – зі справжнім життям не мають нічого спільно-
го, і церква може спокійно собі почекати; але ми, добре вихо-
вані світські політики, чекати не можемо, ми повинні витисну-
ти добро з такого життя, яке вже воно є. адже не хлібом єди-
ним живе людина, а й душею. душа потрібна, сказати б, для 
того, щоб людина добряче перетравлювала хліб, і тому слід на-
решті… – Граф Ляйнсдорф тримався думки, що політика має 
стимулювати душу. – одне слово, має щось статися, – сказав 
він, – цього вимагає наш час. нині це відчувають усі, не лише 
ті, хто має до діла з політикою. Час несе в собі щось тимчасо-
ве, і надовго терпцю на нього ні в кого не стане. 

У нього народилася ідея дати поштовх хисткій рівновазі 
ідей, на якій тримається не менш хистка рівновага європей-
ських потуг. 

– Який саме поштовх – це, по суті, не має аж такого зна-
чення! – запевнив він Ульріха, який з удаваним жахом заявив, 
що за той час, поки вони не бачилися, його ясновельможність 
став майже революціонером. 

– а чом би й ні! – задоволено відповів граф Ляйнсдорф. 
– його превелебність був, звичайно, теж тої думки, що якби 
пощастило переконати його величність посадити в міністер-
ство внутрішніх справ кого-небудь іншого, то це б означало 
бодай невеличкий крок уперед, хоча надовго такі дрібні ре-
форми, хай там які нагальні, не зарадять. а ви знаєте, остан-
нім часом я у своїх розмірковуваннях і справді іноді згадую 
про соціалістів?! – він зачекав, поки співрозмовник оговтаєть-
ся від неминучого, як він сподівався, подиву, а тоді рішуче по-
вів далі: – Повірте, справжній соціалізм був би зовсім не та-
кий уже й страшний, як люди думають. ви, мабуть, заперечи-
те, що соціалісти, мов, – республіканці. атож, просто не треба 
дослухатися до їхніх балачок, та якщо підійти до них з погля-
ду реалістичної політики, то можна майже з певністю сказати: 
соціал-демократична республіка з міцною рукою на чолі – ціл-
ком можлива форма держави. особисто я переконаний: якщо 
тільки ступити їм трохи назустріч, то вони залюбки відмовлять-
ся від застосування грубої сили й самі відсахнуться від своїх 
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ганебних принципів. вони вже й так схиляються до того, щоб 
пом’якшити класову боротьбу й вороже ставлення до приват-
ної власности. І з-поміж них справді трапляються люди, які ще 
ставлять державу над партією, тоді як буржуазія після остан-
ніх виборів через свої суперечності в національних питаннях 
повністю радикалізувалася. Лишається імператор, – провадив 
він, довірчо стишивши голос. – Я вже вам натякнув був, що 
нам треба навчитися мислити категоріями економічними; од-
нобока національна політика спустошила імперію. Імператоро-
ві на всю цю чесько-польсько-німецько-італійську шамотню зі 
свободою… не знаю, як це вам краще пояснити, скажу про-
сто: у глибині душі начхати. У глибині душі його величність ба-
жає лише одного: щоб у бюджеті без скорочень схвалили ви-
датки на оборону, бо на них ґрунтується міць імперії, а ще в 
нього викликають відверту огиду всі оті бундючні буржуазні 
ідеї, і ця огида живе в ньому, либонь, ще від сорок восьмого 
року. але ж, якщо зважити на ті й ті почуття його величности, 
то він – не хто інший, як, сказати б, перший соціаліст у дер-
жаві! Гадаю, тепер ви бачите ту чудову перспективу, про яку я 
оце розповідаю! Лишається тільки питання релігії, де ще є не-
переборна суперечність, і про це я маю ще раз побалакати з 
його превелебністю. 

його ясновельможність змовк і поринув у задуму, переко-
наний, що історія, а надто історія його вітчизни, невдовзі зму-
шена буде переступити через безплідний націоналізм, на яко-
му вона схибнулася, і зробити крок у майбутнє, бо суть історії 
йому уявлялася двоногою, хоча, з другого боку, – такою собі 
філософською необхідністю. тож не дивно, що випірнув граф 
зі своєї задуми раптово і з тривогою в очах, мов ото нирець, що 
сягнув був надто глибоко. 

– Принаймні ми повинні бути готові виконати свій 
обов’язок! – сказав він. 

– У чому ж ваша ясновельможність бачить тепер наш 
обов’язок? – спитав Ульріх.

– У чому наш обов’язок? саме в тому, щоб виконувати свій 
обов’язок! Це – єдине, що можна робити завжди! та, щоб по-
балакати про щось інше… – Граф Ляйнсдорф, здавалося, аж 
тепер згадав про стос газет і паперів, на яких лежав його ку-
лак. – бачте, нині народ вимагає міцної руки; але міцній руці 
потрібні гарні слова, а то нині вона прийдеться народові не до 
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шмиги. І у вас, саме у вас, гадаю я, такого хисту хоч відбав-
ляй. те, що ви казали, наприклад, останнього разу, перед сво-
їм від’їздом, коли ми всі зібрались у вашої кузини, – що тепер 
нам – пригадуєте? – не завадило б, мовляв, заснувати ще го-
ловний комітет з питань блаженства, щоб воно узгоджувалося 
з нашою земною старанністю в мисленні. так просто це, звіс-
но, не вийде, але його превелебність щиро посміявся, коли я 
йому про це розповів; я, бачте, як то кажуть, трішечки тицьнув 
його в це носом, і хоч він і любить завше з усього поглузува-
ти, але я добре знаю, як він сміється – від щирого серця чи від 
гіркоти. а нам без вас не обійтися, любий докторе…

Хоч досі всі висловлювання Ляйнсдорфа цього дня були по-
значені складною мрійливістю, однак про своє бажання, щоб 
Ульріх «бодай тимчасово, проте однозначно» відмовився від на-
міру скласти почесні повноваження секретаря паралельної ак-
ції, він заявив так чітко й категорично, до того ж так рішуче по-
клав руку на плече Ульріха, що в того склалося не зовсім при-
ємне враження, ніби всі ці довгі графові балачки були куди хи-
тріші, ніж він, Ульріх, гадав, і мали на меті лише приспати його 
пильність. Цієї хвилини він був дуже лихий на Кларису, яка по-
ставила його в таке становище; та оскільки він одразу, щойно 
в розмові настала перша пауза, скористався люб’язністю графа 
Ляйнсдорфа й негайно дістав від цього доброзичливого високо-
го вельможі, якому кортіло без упину балакати й балакати, що-
найсприятливішу відповідь, то йому, Ульріхові, не лишалося ні-
чого іншого, як, пересилюючи себе, віддячити добром за добро. 

– до речі, – зраділо мовив граф Ляйнсдорф, – туцці 
вже переказав мені, що ви, може, погодитесь узяти собі кого-
небудь з його відділу, щоб перекласти на нього всю неприємну 
роботу. «Гаразд, – відповів я, – якщо він на це взагалі приста-
не!» Принаймні це буде чоловік, що склав службову присягу, 
а мій секретар, якого я теж залюбки надав би у ваше розпоря-
дження, – на жаль, бовдур бовдуром. тільки секретні службо-
ві справи ви тому чоловікові, мабуть, усе ж таки ліпше не по-
казуйте, бо, зрештою, не велика радість, що його рекомендує 
нам саме туцці. а загалом робіть надалі так, як вам буде при-
ємно й зручно! – прихильно завершив його ясновельможність 
ці успішні перемовини. 
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21.
Кинь усе, що маєш, у вогонь – аж до черевиків

Увесь цей час, від тієї хвилини, коли аґата лишилася сама, 
вона жила, цілком розслабившись, не підтримуючи ні з ким 
зв’язків, зачаровано погойдуючись на хвилях безвольної ме-
ланхолії; стан цей нагадував захмарну височінь, звідки видно 
лише безкрає синє небо. Щодня вона на втіху собі трохи блу-
кала містом; коли була вдома – читала; вона цілком віддавала-
ся тому, щó саме робила, і з солодкою вдячністю приймала цей 
спокійний спосіб життя, який ні до чого не зобов’язував. У та-
кому стані її ніщо не пригнічувало; вона не чіплялася за мину-
ле, не робила жодних зусиль задля майбутнього; коли погляд 
її падав на що-небудь довкола, то це було так, немовби вона 
приманювала до себе ягня: воно або покірно, крок за кроком 
підступало ближче, або просто не звертало на неї уваги, але 
вона ніколи не осягала нічого вмисне, мобілізуючи всю свою 
волю, що надає будь-якому холодному розумінню насильниць-
кого відтінку й усе ж таки марности, позаяк сполохує зачаєне 
в речах щастя. тому все, що оточувало аґату, тепер здавалося 
їй багато зрозумілішим, ніж звичайно, але цікавили її й досі пе-
реважно розмови з братом. вона мала таку надзвичайно надій-
ну й своєрідну пам’ять, що жодні наміри й упередження не де-
формували закладеного в ній матеріалу, й навколо аґати зно-
ву спливали живі слова, невеличкі несподіванки в інтонаціях і 
мінах тих розмов, і то без особливого зв’язку, радше такими, 
якими вони буди ще до того, як аґата їх сприйняла й усвідоми-
ла, щó за ними стояло. а проте все мало свій глибинний сенс; 
її спомини, в яких уже так часто панувало каяття, тепер були 
сповнені спокійної прив’язаности, і минуле довірливо горнуло-
ся до тепла тіла, замість губитися, як це часто буває, в холоді й 
мороці, куди кануть марно прожиті дні. 

І отак, огорнена невидимим світлом, розмовляла аґата і з 
адвокатами, нотарями й діловими людьми, до яких тепер її при-
водили справи. Їй ніде не відмовляли; чарівній молодій жінці, 
рекомендацією якій слугувало, до того ж, і батькове ім’я, йшли 
назустріч у всьому, чого вона бажала. сама вона діяла загалом 
так само дуже впевнено, як і неуважно. Її рішення було оста-
точне, але немовби не стосувалося її самої, а її набута в житті 
досвідченість – тобто також щось таке, що не можна порівня-
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ти з особистістю, – й далі працювала над цим рішенням, ніби 
спритний найманець, який незворушно користається з усіх ви-
год свого завдання; того, що мета її зусиль одна: підготувати 
обман – цього сенсу своїх дій, досить очевидного для чужого 
ока, в цей час сама аґата не усвідомлювала взагалі. Цілісність 
її сумління такого не припускала. сяєво її сумління затьмарю-
вало темну плямку, яка в ньому все ж таки була, як є серцеви-
на в полум’ї. аґата й сама не знала, як це висловити; завдяки 
своєму заміру вона перебувала у стані, від цього огидного замі-
ру такому далекому, як небо від землі. 

Уже того ранку, коли брат поїхав, аґата заходилася пиль-
но себе розглядати. Почалося це випадково, з обличчя, бо її по-
гляд упав саме на нього й уже не відривався від дзеркала. вона 
затрималася так, як ото іноді буває, коли зовсім не хочеться 
далі йти, а ти все ж таки ступаєш ще й ще одну сотню кроків, 
аж поки врешті побачиш щось таке від чого, як стає очевидно, 
можна остаточно повернути назад, а ти однаково знов не по-
вертаєш. отак, не відчуваючи ніякого марнолюбства, вона за-
трималася на рисах власного «я», що відкрилися їй під серпан-
ком скла. вона звернула увагу на коси, що все ще нагадували 
світлий оксамит; вона розстебнула своєму віддзеркаленню ко-
мірець і скинула йому з плечей сукню; нарешті вона роздягла 
його зовсім і оглянула аж до рожевих накривок-нігтів, де на 
руках і ногах закінчується й навряд чи вже належить собі тіло. 
Ще все було, мов яскравий день, що наближається до свого зе-
ніту; в усьому відчувалося піднесення, чистота, виразність і те 
становлення, яке передує полудню і яке в людині чи в моло-
дій тварині виявляється таким самим невимовним чином, як у 
м’ячі, який до своєї найвищої точки ще не долетів, але ось-ось 
долетить. «Може, цієї миті він саме проходить крізь неї», – 
промайнуло в аґати. Ця думка її налякала. та, може, це ста-
неться не так скоро: їй було всього-на-всього двадцять сім ро-
ків. Її тіло, що не зазнало впливу ні вчителів гімнастики, ні ма-
сажистів, не знало ні пологів, ні материнства, формував лише 
власний розвиток. Якби це тіло можна було перенести голим 
до одного з тих величних і пустельних краєвидів, що утворю-
ють звернений до неба бік високого гірського пасма, то широ-
кі й безплідні хвилі таких висот несли б його, мов якусь поган-
ську богиню. на такій природі полудень не заливає все потока-
ми світла й спеки, він немовби лише на мить сягає свого зеніту 
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і непомітно переходить у красу другої половини дня, яка плав-
но спускається над світом. Із дзеркала верталося назад трохи 
моторошне відчуття цієї невідомої години. 

аґаті раптом спало на думку, що й Ульріх дає волю своє-
му життю минати так, ніби воно триватиме вічно. «Може, це й 
погано, що ми не зустрілися вже старими людьми», – сказала 
вона собі подумки й уявила похмуру картину: ввечері на землю 
спускаються двоє пасом туману. «вони не такі гарні, як осяй-
ний полудень, – міркувала вона, – але щó цим двом безформ-
ним сірим масам до того, як їх сприймають люди! настала їхня 
година, й вона така сама м’яка, як і година надзвичайно палю-
ча!» аґата вже майже відвернулася була від дзеркала, але якась 
схильність до перебільшення, що панувала в її настрої, неспо-
дівано змусила її ще раз поглянути на своє зображення, і вона 
засміялася, згадавши про двох гладких курортників у Марієн-
баді (вона побачила їх багато років тому, коли вони так ніжно 
й лагідно пестили одне одного на зеленій лавці). «І в кожного 
з них під жиром також ритмічно б’ється серце, й вони, зачаро-
вані картиною свого внутрішнього світу, навіть не здогадують-
ся, як смішно на них дивитися збоку», – дорікнула собі аґата, 
і на її обличчі відбився захват, коли вона спробувала надутися, 
щоб зробити своє тіло гладким і зібрати на ньому жирні склад-
ки. Коли цей напад пустощів минув, в очах у неї, схоже, висту-
пило кілька крихітних сльозинок гніву, й вона, тверезо взяв-
ши себе в руки, почала знов пильно розглядати себе в дзерка-
лі. загалом вона була ніби й струнка, однак тепер зацікавлено 
завважила, що в майбутньому її тіло все ж таки може обваж-
ніти. та й огруддя було, мабуть, трохи зашироке. на дуже бі-
лошкірому обличчі, яке біляві коси, ніби запалені вдень свічки, 
робили темнішим, трохи надміру виступав ніс, а його майже 
класичну лінію з одного боку, біля самого кінчика, порушува-
ла впадинка. загалом в основній формі, що викликала вражен-
ня полум’я, повсюди немовби чаїлася ще одна, ширша й жур-
ливіша, мов липовий листок, який упав у лавровий кущ. влас-
ний образ зацікавив аґату, так ніби вона так добре розгледіла 
себе вперше. такою, мабуть, бачили її й чоловіки, з якими вона 
мала справу, а їй це й на думку не спадало. від цього відчуття 
на душі в неї стало трохи мулько. та з якоїсь примхи уяви вона, 
ще не встигнувши дати лад спогадам про це, за всім, чого їй 
довелося зазнати, почула протяглий, похітливий любовний по-



209

крик віслюка, покрик, який завжди викликав у неї дивне збу-
дження. Лунає він украй огидно й безглуздо, та саме через те 
ні в чому іншому немає, мабуть, такого розпачливо-солодкого 
героїзму кохання, як у цьому покрику. аґата стенула плечима, 
подумавши про власне життя, і знов обернулася до свого відо-
браження з твердим наміром знайти в ньому місце, де на об-
личчі вже дається взнаки вік. Є такі місця біля очей і вух, які 
зазнають змін насамперед, і спершу мають такий вигляд, не-
мовби на них щось переспало, або ота округлість під грудьми, 
що так швидко втрачає свою чіткість. тепер, якби аґата помі-
тила там які-небудь зміни, це її втішило б і пообіцяло б душев-
ний спокій, але жодних змін ще ніде не видно було, і краса її 
тіла, що мріла у глибині дзеркала, навіювала мало не тривож-
не відчуття.

Цієї хвилини в аґати й справді викликало подив те, що вона 
– пані Гаґауер, і різниця між залежними від цього чіткими й 
невиразними стосунками і непевністю, якою вони оберталися 
для неї, була така велика, що здавалося, ніби сама вона стоїть 
тут без тіла, а тіло її належить отій пані Гаґауер у дзеркалі, і те-
пер нехай вона й думає, як їй з ним, тілом, упоратись, коли вже 
воно пов’язало себе з обставинами, його не гідними. У цьому 
також було щось від тих трепетних радощів життя, які часом 
нагадують переляк, і перше, на що зважилася, нашвидку зно-
ву вдягнувшись, аґата, повело її до спальні на пошуки капсули, 
схованої десь у валізах. У тій невеличкій, герметичній капсулі 
(аґата не розлучалася з нею, по суті, відтоді, як вийшла заміж 
за Гаґауера) була крихітна доза огидної на колір речовини, про 
яку їй сказали, що це – смертельна отрута. аґата згадала, на 
які жертви їй довелося піти, щоб роздобути цей заборонений 
порошок; вона не знала про нього нічого, крім того, щó їй роз-
повідали про його дію, а також крім однієї з тих хімічних назв, 
які звучать, мов магічні заклинання, і які людина невтаємниче-
на мусить запам’ятовувати, не розуміючи їхнього значення. та, 
мабуть, без таких засобів, що трохи наближують кінець – та-
ких, як отрути й зброя чи пошуки небезпечних пригод, – жит-
тєві радощі втрачають свою романтику, і, можливо, життя в 
більшости людей таке гнітюче, таке непевне, в його світлому 
боці стільки мороку, та й узагалі воно минає так безглуздо, що 
прихована в ньому втіха вивільняється лише тоді, коли люди-
на у віддаленій перспективі бачить можливість покласти йому 
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край. аґата заспокоїлася, коли на очі їй нарешті потрапила не-
величка залізна річ, яка в тій непевності, що простиралася пе-
ред нею, здавалася їй талісманом і запорукою щастя. 

Це, однак, зовсім не означало, що вже в той час аґата мала 
намір накласти на себе руки. навпаки, вона боялася смерти 
не менше, ніж її боїться будь-яка молода людина, коли, напри-
клад, їй увечері, в ліжку, перед сном, після щасливо проведе-
ного дня раптом сяйне думка: «Колись такого самого чудово-
го дня, як нині, я помру, це неминуче». тим більше не хочеть-
ся помирати, коли бачиш, як помирає хтось інший, і батькова 
смерть завдавала їй мук враженнями, страхіття яких знов по-
чали даватися взнаки, відколи брат поїхав і вона лишилася в 
будинку сама. але оце відчуття: «Я трохи мертва» – навідува-
ло аґату вже не раз, і саме в такі хвилини, як ця, коли вона 
щой но усвідомила, яке зграбне й здорове її молоде тіло, усві-
домила його застиглу в напруженні красу, таку саму безпри-
чинну в своїй загадковій доладності, як розклад її елементів у 
смерті; аґата легко переходила від стану щасливої впевнености 
до стану страху, подиву й оціпеніння, в який потрапляєш, вий-
шовши раптом із сповненої людським гамором кімнати під ме-
рехтіння зірок. Попри наміри й плани, що роїлися в її голові, й 
усупереч задоволенню тим, що пощастило врятуватися від не-
вдалого життя, вона почувалася тепер трохи відділеною від са-
мої себе і зв’язаною із собою лише в якихось невиразних меж-
ах. вона тверезо розмірковувала про смерть як про стан, де лю-
дина позбавлена всіляких клопотів та ілюзій, і уявляла її таким 
собі солодким зануренням у сон: лежиш у долоні божій, і доло-
ня ця – мов колиски чи гамак, прив’язаний до двох великих де-
рев, що їх ледь-ледь похитує вітер. смерть аґата малювала собі 
як велику стому й глибоке заспокоєння, вільне від будь-яких 
бажань і напружень, від потреби зосереджуватись і міркувати, 
смерть нагадувала їй оту приємну знемогу, що її відчуваєш у 
пальцях, коли сон обережно звільняє їх від останнього земного 
предмета, який вони ще тримають. але так вона склала собі про 
смерть, поза всяким сумнівом, досить зручне й поверхове уяв-
лення, тільки й потрібне тóму, хто не готовий нести тягар життя, 
і зрештою їй і самій стало весело, коли вона завважила, як нага-
дує все це оту отоманку, що її вона звеліла поставити до строгої 
батьківської вітальні (єдина зміна в будинку, яку вона запрова-
дила з власної ініціативи), щоб на ній навлежачки читати. 
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І все ж думка відмовитися від життя аж ніяк не була в аґа-
ти просто грою. Їй здавалося цілком вірогідним те, що на зміну 
такій сповненій розчарувань схвильованості має прийти стан 
п’янливий, спокій якого в її уяві мимоволі набував своєрідного 
фізичного образу. вона відчувала це тому, що не мала потре-
би в оманливій ілюзії, нібито світ потрібно поліпшувати, і всяк-
час ладна була зовсім відмовитися від своєї частки в ньому, аби 
лиш це можна було зробити у приємний спосіб; а крім того, ще 
й під час тієї дивної недуги, яка спіткала її на межі між дитин-
ством і юністю, в неї вже відбулася особлива зустріч зі смер-
тю. тоді не було такої хвилини, такої секунди, щоб сили її май-
же непомітно для ока, та загалом усе ж нестримно швидко не 
танули, і від неї з дня на день відділялися й помирали все нові 
й нові частинки її тіла; та в лад цьому занепаду й цьому відхо-
ду від життя в ній пробуджувалось і якесь незабутнє нове праг-
нення до мети, що проганяло з її недуги всі тривоги й страхи, 
і то був своєрідний, сповнений сенсу стан, в якому вона навіть 
діставала трохи влади над дорослими, які були поруч із нею 
й дедалі втрачали впевненість. Цілком можливо, що ця пере-
вага, яку вона усвідомила за таких разючих обставин, згодом 
стала ядром її психічної готовности піти подібним шляхом від 
життя, бентеги й тривоги якого чомусь не відповідали її споді-
ванням; та, ймовірніше, все було навпаки, й та недуга, завдя-
ки якій вона уникала вимог школи й батьківського дому, була 
першим виявом її прозорого ставлення до світу, ставлення, не-
мовби пронизаного невідомим їй променем почуттів. бо аґата 
почувалася людиною вдачі простої, сповненої тепла, жвавої, ба 
навіть веселої й невибагливої; вона й справді поступливо при-
стосовувалася до найрізноманітніших життєвих обставин і ні-
коли не впадала в байдужість, як це буває з жінками, котрим 
не до снаги дати раду своєму розчаруванню. та й серед сміху, 
й серед сум’яття чуттєвого авантюризму, яким через це й не 
було кінця-краю, і далі тривало оте знецінювання, яке кожну 
фібру її тіла стомлювало й змушувало тужити за чимось іншим, 
чóму скоріше всього можна дати назву «ніщо».   

оте «ніщо» мало певний зміст, хоч дати певне визначен-
ня йому й важко. тривалий час аґата з різноманітних нагод 
проказувала сама до себе слова новаліса: «то що ж мені зро-
бити для власної душі, яка живе в мені, мов нерозгадана за-
гадка? душі, яка попускає зримій людині необмежену сваво-
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лю, бо ніяк не може підкорити цю людину собі?» але мерехт-
ливе світло цих слів, миттєво, мов спалах блискавки, осяявши 
аґату, щоразу знову гасло в мороці, бо в душу вона не віри-
ла: це було б, здавалося їй, надто нескромно, а як для неї, то й 
надто просто. але й у земне вірити вона також не могла. Щоб 
це по-справжньому зрозуміти, треба лиш усвідомити собі, що 
така відмова від ладу земного без віри в лад неземний – це 
щось глибоко природне, бо в будь-якій голові, крім логічно-
го мислення з його суворою й простою любов’ю до ладу, цим 
віддзеркаленням зовнішніх обставин, дає про себе знати мис-
лення афективне, логіка якого, якщо про таку випадає говори-
ти взагалі, відповідає особливостям почуттів, пристрастей і на-
строїв; таким чином закони цих двох видів мислення співвідно-
сяться приблизно так, як закони лісоскладу, де штабелями ле-
жать прямокутно обтесані й приготовані до відправлення коло-
ди, і заплутані, темні закони лісу з його копошінням і шарудін-
ням. а позаяк об’єкти нашого мислення аж ніяк не цілком не-
залежні від його стану, то обидва ці види мислення в кожній 
людині не лише зливаються, але й можуть певною мірою зво-
дити перед нею два світи, принаймні безпосередньо перед тією 
і вслід за тією «першою загадковою і невимовною миттю», про 
яку один знаменитий релігійний мислитель стверджував, ніби-
то вона трапляється в кожному чуттєвому сприйнятті, перше 
ніж почуття й зорове споглядання відділяться одне від одного й 
займуть місця, де ми звикли їх знаходити: стануть річчю у про-
сторі й роздумами, замкненими тепер у спостерігачеві. 

отже, хоч би яке було співвідношення між речами й по-
чуттям у зрілому світогляді цивілізованої людини, кожне все 
ж таки знає про ті екзальтовані хвилини, коли до поділу на-
двоє ще не дійшло, так наче вода й суходіл ще не відділились 
одне від одного і хвилі почуттів становлять один суцільний кру-
говид разом із горами й долами, що творять образ речей. не 
варто навіть припускати, нібито в аґати такі хвилини трапля-
лися надзвичайно часто й викликали в неї глибокі емоції; про-
сто вона сприймала їх гостріше чи, якщо хочете, навіть забо-
бонніше, бо всякчас ладна була вірити світу й водночас не ві-
рити йому, як це робила ще за шкільних часів і не забула ро-
бити й згодом, коли ближче познайомилася з чоловічою логі-
кою. У цьому сенсі, який не має нічого спільного з навіжен-
ством і примхливістю, аґата, якби вона була самовпевненіша, 
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цілком могла б претендувати на титул найнелогічнішої жінки 
у світі. та їй ніколи й на гадку не спадало вбачати в очужі-
лих почуттях, яких вона зазнавала, щось більше, ніж власну 
незвичайність. Лише внаслідок зустрічі з братом у ній стала-
ся переміна. У порожніх, суціль схованих у тінях самотности 
кімнатах-печерах, ще недавно сповнених розмов і відчуття вза-
ємности, яке проникало до глибин душі, мимоволі зникала різ-
ниця між фізичною розлукою й духовною присутністю, і поки 
один за одним збігали дні, не лишаючи по собі слідів, аґата як 
ніколи виразно відчувала своєрідні чари всюдисущности і все-
могутности, пов’язані з переходом світу, яким його сприйма-
єш внутрішньо, у світ, яким його бачиш зором. тепер її увага, 
здавалося, не зосереджувалась на відчуттях і почуттях, а від-
кривалась одразу глибоко в серці, куди проникало лише те, що 
світилося так само, як саме серце, і попри невігластво, в яко-
му аґата зазвичай звинувачувала себе, їй, коли вона пригаду-
вала братові слова, тепер ввижалося, що найголовніше в них 
вона розуміє, навіть про це не замислюючись. І позаяк дух її 
був такою мірою сповнений самим собою, що навіть у найсмі-
ливішій її думці було щось від нечутного пурхання спомину, то 
все, що їй траплялося, розросталось до безкрайого сьогодення; 
і навіть коли вона що-небудь робила, то зникав, по суті, лише 
вододіл між нею, хто це робив, і тим, що відбувалося, а рухи її 
нагадували шлях, яким речі самі линули до неї, якщо вона про-
стягала до них руку. але цю м’яку силу, те, що аґата знала, і 
промовисте сьогодення світу, коли вона, всміхаючись, питала 
себе, що ж вона оце, власне, робить, важко було відрізнити від 
байдужости, безпорадности й глибокої німоти духу. Лише тро-
хи перебільшивши свої відчування, аґата могла б сказати про 
себе, що тепер уже не знає, де вона. зусібіч її оточувало щось 
застигле, і їй здавалося, ніби вона й піднеслася вгору, й водно-
раз зникла. вона могла б сказати: «Я закохана, тільки не знаю 
в кого». Її сповнювала ясна воля, якої досі їй завжди бракува-
ло, але вона не знала, що їй з такою ясною волею робити, бо 
все, що в її житті було доброго й поганого, не мало значення.

тож не лише тоді, коли аґата розглядала капсулу з отрутою, 
а й щодня їй спадало на думку, що вона мріє про смерть і що 
щастя померти, мабуть, нагадує те щастя, в якому вона жила 
ці дні, готуючись поїхати до брата й роблячи тим часом саме 
те, від чого він благав її відмовитись. аґата не уявляла собі, щó 
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буде, коли вона опиниться у брата в столиці. Майже з докором 
пригадувала вона, як іноді він безтурботно висловлював споді-
вання, що її там чекає успіх і що невдовзі вона знайде собі но-
вого чоловіка чи бодай коханця; бо вона знала: саме цього й 
не буде! Кохання, діти, чудові дні, веселі товариства, подоро-
жі й трохи мистецтва… адже гарне життя – таке просте, вона 
розуміла його привабливість і не була до неї байдужа. з лег-
ким серцем вважаючи себе людиною нікчемною, вона носи-
ла в собі, однак, глибоку зневагу природженого бунтаря проти 
цієї нехитрої простоти. вона бачила в ній обман. Повнокров-
не, на перший погляд, життя насправді «позбавлене сенсу»; кі-
нець кінцем, тобто в буквальному розумінні в його кінці, перед 
смертю, в ньому завжди чогось бракує. воно – аґата пошука-
ла відповідних слів – мовби нагромадження речей, якому не 
дала ладу жодна нагальна потреба; не наповнене при всій сво-
їй повноті, воно протилежне простоті – всього-на-всього плу-
танина, що з нею миряться залюбки, мовби за звичкою! І аґа-
та, несподівано перескочивши думкою на інше, сказала собі: 
«Це – ніби зграйка чужих дітей, яких споглядаєш виховано й 
привітно, але з чимдалі глибшим страхом, тому що з-поміж них 
тобі не щастить побачити власне дитя!» 

Її заспокоював намір покінчити життя самогубством, якщо 
воно й після останнього повороту, який був у неї ще попереду, 
не стане іншим. Мов шумування у вині, бродило в ній очіку-
вання, що смерть і жах не будуть останнім словом істини. аґа-
та не відчувала потреби про це замислюватись. вона навіть бо-
ялася цієї потреби, якій так любив поступатися Ульріх, і то був 
страх аґресивний. бо вона виразно відчувала: все, що так міц-
но взяло її в свої лабети, не було цілком позбавлене незмінної 
ознаки, що це – лише видимість. але так само не викликало 
сумніву й те, що у видимості була й ріденька, розбавлена дій-
сність. «дійсність, яка, можливо, ще не стала землею», – по-
думала аґата. І однієї з тих дивовижних хвилин, коли місце, де  
стояла аґата, ніби розчинялося в непевності, вона ладна була 
повірити, що за нею, у просторі, до якого ніколи не можна за-
зирнути, можливо, стоїть бог! такого надміру вона злякалася! 
Раптово її пройняла жаска далина й порожнеча, безкрає сіяння 
затьмарило їй розум і сповнило страхом її серце. Її молодість, 
через свою недосвідченість досить схильна до такої тривоги, 
шепнула аґаті на вухо, що їй загрожує небезпека підтримати в 
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собі зародки божевілля. вона різко повернула назад. вона су-
воро нагадала собі, що в бога зовсім не вірить. вона, відколи її 
вчили вірити, і справді в нього не вірила, і це була одна зі скла-
дових недовіри, яку вона відчувала до всього, чого її навчали. 
Ким-ким, а набожною аґату не можна було назвати в тому ціл-
ком певному сенсі, в якому вірять у неземне чи бодай мають 
для цього моральну переконаність. та по хвилі вона, вже зне-
силена, з трепетом змушена була знов зізнатися собі, що відчу-
ла «бога» достоту так само виразно, мов чоловіка, який би сто-
яв позад неї й накидав їй на плечі пальто.

добре поміркувавши над усім і знов посміливішавши, аґата 
усвідомила: те, що вона оце пережила, було зовсім не «соняч-
не затемнення», яке настало в її фізичних почуваннях, а мало 
переважно моральний характер. Раптова переміна в її внутріш-
ньому стані, а відтак і в усьому ставленні до світу дала їй на 
мить ту «єдність сумління й почуттів», про яку доти вона зна-
ла лише з дуже невиразних натяків, і цієї єдности тільки й ви-
стачало на те, аби вносити в щоденне життя якусь безнадію 
і похмуру пристрасність, хоч би як намагалася вчинити аґа-
та – добре чи погано. 

Їй здавалося, що ця переміна була такою собі ні з чим не-
зрівнянною хвилею, що котилася й від її оточення, й від неї са-
мої, аґати, до нього, була єдністю щонайвищого сенсу з най-
меншим порухом думки, яка ледве виділяється на тлі реаль-
них речей. Реальні речі пройнялися відчуваннями, а відчуван-
ня – реальними речами так переконливо, що нічого з того, до 
чого доти аґата, як вона здогадувалася, прикладала слово «пе-
реконаність», тепер не справило б на неї ані найменшого вра-
ження. І сталося це за обставин, що, у звичайному розумінні, 
ніякої переконаности не допускали. 

отож значення того, чого вона зазнала у своїй самотнос-
ті, полягало не в ролі, скажімо, що її можна було б приписа-
ти цьому з погляду психології як певній вказівці на дратівливу 
чи дуже нестійку вдачу, ні, бо полягало воно, по суті, не в лю-
дині, а в чомусь загальному чи у зв’язку людини з цим загаль-
ним, зв’язку, який аґата досить справедливо вважала мораль-
ним – у тому сенсі, що їй, молодій жінці, котра розчарувалася 
в собі, здавалося, що якби вона завжди мала змогу жити так, 
як у ці виняткові хвилини, й не була надто слабка, щоб їх про-
довжувати, то могла б доброзичливо змиритися зі світом і по-
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любити його; а по-іншому їй цього просто не домогтися! тепер 
вона відчула палке бажання повернутися до того колишнього 
свого стану; але такі миттєвості високого піднесення не мож-
на повернути силоміць, і дуже виразно – такої виразности на-
буває блідий день, коли зайде сонце, – аґата, усвідомивши 
марність своїх відчайдушних зусиль, аж тепер збагнула: єдине, 
чого вона могла очікувати й чого справді очікувала з нетерпін-
ням (воно просто ховалося в її самотності), була та дивна пер-
спектива, яку її брат одного разу напівжартома назвав тисячо-
літнім царством. він, мабуть, міг би легко придумати для цьо-
го й іншу назву, бо для аґати значення мало лише перекон-
ливе й сповнене надії звучання чогось такого, що наближа-
ється. стверджувати це вона не зважилася б. адже вона й те-
пер з певністю ще не знала, чи це справді можливо. вона вза-
галі не знала, що це таке. Цієї хвилини аґата знов забула всі 
слова, котрими брат доводив, що за тим, щó наповнює її дух 
лише осяйними туманами, криється можливість, яка простира-
ється в незмірну далину. та поки він не поїхав, вона мала до-
стоту таке враження, неначе з його слів поставало якесь цар-
ство, і поставало воно не в її голові, а насправді в неї під нога-
ми. саме те, що він нерідко казав про це лише іронічно, та й 
узагалі перепади в його настрої від прохолоди до запалу, які ко-
лись так часто її бентежили, – все це сповнювало тепер аґату 
радістю в її безпорадній самотності як своєрідна порука того, 
що він справді так і думав, бо саме в такій поруці і полягає пе-
ревага будь-якого похмурого стану душі перед екзальтованим. 
«Я думала про смерть, мабуть, лише зі страху, що він каже про 
це не зовсім серйозно», – зізналася вона собі. 

останній день, який аґата мала провести у відлюдді, приніс 
їй несподіванку; зненацька в будинку все виявилося прибра-
ним і опорядженим, лишилося тільки передати ключі старень-
кому подружжю, яке, діставши за духівницею сяке-таке забез-
печення, зоставалося мешкати в прибудові для прислуги, поки 
садиба знайде собі нового господаря. аґата не схотіла переби-
ратися до готелю й вирішила до самого від’їзду – а потяг від-
ходив далеко за північ, майже перед ранком, – зоставатися на 
місці. У будинку все було спаковано й накрито від пилу. блима-
ли тільки окремі лампочки – про всяк випадок. зсунуті ящики 
слугували за стіл і стільці. Подати вечерю аґата попросила на 
край ущелини – на терасі з ящиків. батьків старий слуга ба-
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лансував з посудом серед світла й тіней; він і його дружина не 
відмовили собі в задоволенні пригостити аґату з власної кухні, 
намагаючись якнайкраще обслужити «ласкаву молоду пані», як 
вони висловлювалися, за її останньою вечерею в батьківсько-
му домі. І раптом аґата, зовсім незалежно від того настрою, в 
якому вона прожила ці дні, подумала: «Цікаво, чи вони все ж 
таки що-небудь помітили?!» адже могло статися, що вона, го-
туючи виправлення в заповіті, знищила не всі чернетки. Її про-
йняв холодний жах, страшний, тяжкий кошмар, що скував усе 
її тіло, неситий жах реальности, який духу нічого не дає, а 
лише все в нього відбирає. Цієї хвилини в ній знову прокину-
лося палке, нездоланне бажання жити. воно вилилось у бурх-
ливий протест проти самої можливости того, що її життю хтось 
чи щось стане на перешкоді. Коли слуга вкотре вже повернув-
ся до кімнати, вона рішуче спробувала прочитати що-небудь 
на його обличчі. але старий простодушно снував туди-сюди зі 
своєю обережною усмішкою, і в усьому його образі відчувало-
ся щось німотне і врочисте. аґата не могла зазирнути в нього, 
як не можна зазирнути в мур, і не знала, чи не ховається в ньо-
му за цим сліпим лиском щось іще. тепер і її огорнула якась 
німота, врочистість і смуток. Цей старий завжди був у її бать-
ка донощиком і, коли дізнавався про яку-небудь таємницю ді-
тей свого господаря, всякчас ладен був без вагань її виказати. 
але аґата в цьому будинку народилась, а все, що відтоді стало-
ся, цього дня завершувалось, і її зворушувало те, що обоє вони 
тепер такі врочисті й самі. вона надумала подарувати старому 
трохи грошей і від себе й у полоні раптової легкодухости вирі-
шила сказати, що робить це за дорученням професора Гаґауе-
ра; на цю ідею її наштовхнула не хитрість, а бажання хоч якось 
спокутувати свою провину і намір нічого не лишити поза ува-
гою, хоч вона й розуміла, що бажання це таке саме недоціль-
не, як і марновірне. Коли старий знов на ненадовго вийшов, 
вона дістала обидві свої різні завбільшки капсули; ту другу, з 
портретом свого незабутнього коханого, вона, спохмурнівши й 
востаннє поглянувши на його юне обличчя, засунула під пога-
но прибиту кришку ящика, який на невідь скільки часу ще ли-
шався тут і в якому було, очевидно, кухонне начиння або сві-
тильники, бо вона чула, як залізо там билося об залізо, так наче 
з дерева обпадало галуззя; а капсулу з отрутою поклала туди, 
де доти зберігала портрет.
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«Яка ж я старомодна! – подумала вона й усміхнулась. – 
адже є, безперечно, речі, важливіші, ніж любовні справи!» од-
нак аґата в це не вірила. 

Цієї хвилини не можна було сказати, що вона відкинула 
думку вступити з братом у недозволені стосунки, як не можна 
було сказати й того, що вона цього бажала. Усе вирішить, оче-
видно, майбутнє; а в нинішньому своєму стані вона нічого пев-
ного в цьому питанні не бачила. 

дошки, серед яких сиділа аґата, світло підфарбовувало в 
яскраво-білий і густо-чорний кольори. І така сама трагічна 
машкара, яка надавала цим загалом досить простеньким ко-
льорам чогось моторошного, лежала й на роздумах про те, що 
ось вона, аґата, проводить останній вечір у будинку, де її на-
родила жінка, про яку вона ніколи не могла нічого пригадати і 
яка народила й Ульріха. У неї раптом зринув спогад про одне 
дуже давнє враження: немовби довкола неї стовпилися клоуни 
зі страшенно суворими обличчями і з якимись дивними музич-
ними інструментами. вони почали грати. аґата впізнала свій 
сон наяву з дитинства. Їй несила було слухати ту музику, але 
всі клоуни не зводили з неї очей. вона сказала собі, що цієї 
хвилини її смерть не була б утратою ні для кого й ні для чого, 
та й для неї самої означала б, мабуть, лише зовнішнє завершен-
ня внутрішнього згасання. Поки клоуни підносили свою музи-
ку до стелі, вона сиділа неначе на потрушеній тирсою підлозі в 
цирку й отак собі міркувала, і на пальці їй крапали сльози. то 
було відчуття глибокої безглуздости, яке часто поймало її в ди-
тинстві, й вона подумала: «Може, я й досі лишилася отою ді-
вчинкою?» однак це не завадило їй водночас подумати й про 
щось таке, що через ті сльози видалося їй неймовірно важли-
вим, – про те, що вже в першу годину їхньої з братом зустрі-
чі вони постали одне перед одним в отих клоунських балахо-
нах. «Що б це означало: адже те, щó ношу я, перейшло саме до 
мого брата?» – спитала вона себе. І раптом заплакала насправ-
ді. Причини, чому так сталося, вона не назвала б жодної, крім 
тієї, що сталося це в неї на радощах, і вона різко крутнула го-
ловою, так наче там було щось таке, чого вона не могла ні ро-
зікласти, ні скласти. 

водночас вона, цілком природно, міркувала про те, що Уль-
ріх уже якось та знайде відповіді на всі запитання; міркувала, 
поки знов увійшов старий і розчулено поглянув на розчулену.
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– ох, ласкава молода пані!.. – промовив він, також похи-
туючи головою.

аґата спантеличено звела на нього очі, та коли збагнула, яке 
недоречне це співчуття до її дитячої журби, в ній знову проки-
нулася пустотливість юности.

– «Кинь усе, що маєш, у вогонь – навіть черевики. Коли 
в тебе вже нічого не зостанеться, не думай навіть про саван і 
кинься голим у вогонь!» – сказала вона слузі.

то був давній вислів, його захоплено процитував їй колись 
Ульріх, і старий несміливо, з розумінням усміхався у відповідь 
на м’яку й сувору мелодику цих слів, коли аґата промовляла 
їх з блискучими крізь сльози очима, і поглядав туди, куди по-
казувала рука господині, яка хотіла допомогти йому збагнути, 
вводячи його в оману, – поглядав на гору язиків, складених 
немовби для того, щоб розпалити з них багаття. Почувши «са-
ван», він порозуміло кивнув головою, ладний не відставати від 
її слів, хоч їхній шлях і здавався йому трохи непроторенним; та 
після слова «голим», коли аґата проказала той вислів ще раз, 
старий накинув на обличчя личину чемного слуги, вираз якої 
переконував, що він не бажає нічого бачити, чути й судити. 

Поки він служив у свого старого господаря, цього слова при 
ньому жодного разу ніхто не згадував, хіба що казали «роз-
дягнений»; але молодь була тепер інша, і своєю службою він 
їй, мабуть, уже не догодив би. зі спокоєм на душі, з яким зу-
стрічають завершення робочого дня, старий відчув, що його 
кар’єра тут добігла кінця. а в аґати остання думка, перше ніж 
вона вирушила в дорогу, була: «Чи кине Ульріх і справді все у 
вогонь?»

22.
Від критики Конятовського на теорему 
Данієллі до гріхопадіння. Від гріхопадіння 
до загадки сестринських почуттів 

стан, у якому Ульріх вийшов з палацу графа Ляйнсдорфа 
на вулицю, нагадував тверезе відчуття голоду. Ульріх спинив-
ся біля дошки з об’явами, щоб потамувати свій голод на мі-
щанську буденність усілякими повідомленнями та оголошен-
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нями. Кількаметровий щит був увесь обписаний словами. «По 
суті, складається таке враження, – спало йому на думку, – що 
саме ці слова, які трапляються на всіх перехрестях і в усіх 
кінцях міста, мають пізнавальну цінність». ті слова здавали-
ся йому ріднею отих банальних штампів, що ними у важливих 
життєвих ситуаціях послуговуються персонажі популярних ро-
манів. І він читав: «Чи носили ви коли-небудь щось таке саме 
приємне й практичне, як шовкові панчохи фірми «топінам»?», 
«його світлість розважається», «нова редакція варфоломіїв-
ської ночі», «затишний відпочинок у «Чорному конику», «за-
пальна еротика й танці у «Червоному конику». неподалік йому 
впав у вічі політичний плакат: «злочинні підступи». Проте сто-
сувався він не паралельної акції, а хлібних цін. Ульріх відвер-
нувся й за кілька кроків побачив вітрину книгарні. на картон-
ній табличці, що стояла поряд із п’ятнадцятьма однаковими, 
поставленими один побіля одного томами він прочитав: «но-
вий твір великого письменника». напроти цієї таблички у дру-
гому кутку вітрини стояв додаток до того п’ятнадцятитомника 
з надрукованою на машинці вказівкою на ще один твір: «І чо-
ловік, і жінка з однаковим захватом зачитуються «вавилоном 
кохання», що його написав…»

«великий» письменник?» – подумав Ульріх. він пригадав, 
що читав лише одну книжку цього автора і ще тоді поклав собі 
ще однієї вже ніколи не читати. однак відтоді той чоловік став 
знаменитістю. І Ульріхові, коли він стояв отак перед вітриною 
німецького розуму, на думку спав давній солдатський жарт: 
«Мортаделла!» так за часів його військової служби прозивали 
одного непопулярного дивізійного ґенерала (за популярним ґа-
тунком італійської свинячої ковбаси), а тим, хто питав, що це 
має означати, відповідали: «трохи свиня, трохи – віслюк!» Уль-
ріх залюбки розвивав би це порівняння й далі, якби його розду-
мів не урвала якась жінка, що звернулася до нього зі словами:

– Чи й ви очікуєте тут трамвая?
так Ульріх здогадався, що стоїть уже не перед книгарнею. 

він і не завважив, як тим часом спинився перед табличкою на 
трамвайній зупинці. Жінка, що звернула на це його увагу, була 
із заплічником і в окулярах; вона виявилась його знайомою – 
астроном, асистентка з інституту, одна з небагатьох жінок, ко-
трі в цій чоловічій галузі робили щось значне. він поглянув на 
її ніс і мішки під очима, які від щоденного розумового напру-
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ження почали нагадувати ґутаперчеві підпахівники; потім уни-
зу побачив підтикану грубововняну спідницю, а вгорі – куріп-
кове перо на зеленому капелюшку, який вінчав її вчений об-
раз; нарешті всміхнувся і спитав:

– Чи не в гори зібралися? 
так, доктор Штраштиль їхала на три дні в гори – «перепо-

чити». 
– а що ви скажете про роботу Конятовського? – спитала 

вона в Ульріха. 
Ульріх нічого не відповів. 
– Кнеплер лютуватиме, – кинула вона. – але критика, 

яку Конятовський наводить на Кнеплерів висновок з теореми 
данієллі, цікава. ви теж так гадаєте? на вашу думку, цей ви-
сновок можливий? 

Ульріх стенув плечима. він був один із тих математиків, 
яких називали логістиками і які взагалі нічого не визнавали за 
правильне й створювали нове фундаментальне вчення. але й 
логіку логістиків він теж не вважав за цілком правильну. Якби 
він працював далі, то ще раз повернувся б до арістотеля; щодо 
цього Ульріх мав власну думку. 

– однак я вважаю, що кнеплерівський висновок не лише 
невдалий, а й просто хибний, – зізналася доктор Штраштиль.

так само легко вона могла б заявити, що вважає цей ви-
сновок невдалим, але, попри все, в головних його положен-
нях не хибним; доктор Штраштиль знала, щó мала на увазі, але 
звичайною мовою, де слова не мають точного значення, ніхто 
не може висловитись однозначно. Коли вона послуговувалася 
цією відпускною мовою, під її туристським капелюшком дава-
ло про себе знати щось від тієї боязкої бундючности, яку ви-
кликає, мабуть, чуттєвий світ мирян у ченця, коли той з необе-
режности надумає мати з ним яку-небудь справу. 

Ульріх сів у трамвай разом із панною Штраштиль. він і сам 
не знав чому. Може, тому, що надав такої ваги критиці Коня-
товського на адресу Кнеплера. а може, хотів побалакати із су-
путницею про художню літературу, в якій та нічого не тямила. 

– а що ви робитимете в горах? – поцікавився він. 
вона їхала на Гохшваб.
– там ще надто багато снігу. на лижах вибиратися туди 

вже пізно, а без лиж – іще рано, – намагався відрадити її Уль-
ріх від гір, які добре знав. 
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– тоді лишуся внизу, – сказала панна Штраштиль. – У 
хатинах на Ферзенальмі, біля підніжжя; я там якось уже цілих 
три дні була. Мені ж бо нічого не треба, лише трішки природи!

Міна, якою ця прекрасна астрономка відреаґувала на слово 
«природа», спонукала Ульріха поцікавитися, чому це її, власне, 
потягло на природу. 

доктор Штраштиль щиро обурилась. адже вона може, мов-
ляв, цілих три дні пролежати на гірському лугу, не поворух-
нувшись. 

– Мов кам’яна брила! – додала вона. 
– Це лише через те, що ви – вчена! – відказав Ульріх. – 

селянинові там було б нудно! 
Панна Штраштиль із цим не погодилась. вона нагадала 

йому про тисячі людей, які кожного вихідного дня пішки, на 
велосипедах чи водними шляхами намагаються вибратися на 
природу.

Ульріх сказав про селян, які втікають із села, тому що їх ва-
бить місто. 

Панна Штраштиль засумнівалася в тому, що він говорить 
від щирого серця.

Ульріх запевнив її, що прагнути до комфорту – це так само 
природно, як їсти й кохати, принаймні природніше, ніж виби-
ратися на альпійські луги. Природне відчуття, яке нібито спо-
нукає до цього, – то, мовляв, радше сучасний руссоїзм, пове-
дінка сентиментальна й складна… Ульріх зовсім не був упевне-
ний, що висловлюється добре, і йому було байдуже, щó сáме 
він казав, провадив далі він лише тому, що це було все ще не 
те, чого йому хотілося від себе домогтися. 

Панна Штраштить кинула на нього недовірливий погляд. 
вона не годна була його зрозуміти; її великий досвід мисли-
ти абсолютними категоріями анітрохи їй не допомагав; думок 
та ідей, якими він, здавалося, розкидався навсібіч просто зави-
грашки, вона не могла ні розмежувати, ні зібрати докупи; вона 
підозрювала, що він говорить не думаючи. тішило її й погли-
блювало в ній радість від очікуваної самотности лише одне: те, 
що такі слова вона слухала з куріпковим пером на капелюшку. 

Цієї миті Ульріх випадково поглянув на газету в руках су-
сіда й прочитав надрукований великими літерами заголовок 
оголошення: «Час ставить запитання, час дає відповіді». ниж-
че могли йти поради купувати які-небудь устілки чи послухати 
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яку-небудь лекцію (різниця між тим і тим нині вже невелика), 
але думки його раптом ускочили в потрібну йому колію. його 
супутниця, прагнучи бути об’єктивною, невпевнено зізналася:

– на жаль, я погано знаю художню літературу, адже ми не 
маємо на це часу. Можливо, і знаю я навіть зовсім не те, що 
треба. та ось, наприклад… – і вона назвала популярне ім’я, – 
дає мені неймовірно багато. Я гадаю, якщо письменник уміє 
змусити нас так гостро відчувати, то в цьому, мабуть, є щось 
велике! 

але Ульріх уже, як йому здалося, достатньо збагатився влас-
тивим розуму доктора Штраштиль поєднанням надзвичайно 
розвиненого абстрактного мислення і разючої кволости душев-
них порухів, тому зраділо підхопився, сказав своїй майже коле-
зі облесливий комплімент і поквапно зійшов з трамвая, послав-
шись на те, нібито вже проїхав дві зайві зупинки. Коли він уже 
з вулиці ще раз помахав панні Штраштиль рукою, та пригада-
ла, що останнім часом до неї доходили якісь несхвальні відгуки 
про його діяльність, і відчула, як тепла хвиля, викликана його 
люб’язними прощальними словами, по-людському її зворуши-
ла, хоч це, якщо зважити на її переконання, зовсім не свідчило 
на його користь; а Ульріх тепер знав (щоправда, ще не до кін-
ця), чому його думки кружляли довкола літератури й щó вони 
там шукали, – від перерваного порівняння з «мортаделлою» 
до несвідомого підбивання добромисної Штраштиль щиросер-
до зізнаватися. зрештою, відколи він двадцятирічним написав 
свого останнього вірша, до літератури йому вже не було нія-
кого діла; однак доти він певний час досить регулярно тайкома 
пописував і від тієї звички відмовився не через те, що подорос-
лішав чи зрозумів, що в нього замало хисту, а з причин, для ви-
значення яких він, з огляду на теперішній досвід, скористався 
б швидше за все яким-небудь словом, котрим позначають при-
хід до порожнечі після численних зусиль. 

бо Ульріх був один із тих книголюбів, котрі вже не мають 
бажання читати, тому що все це писання й читання сприйма-
ють, мов якусь сваволю. «Якщо та розумаха Штраштиль хоче, 
щоб її «змушували відчувати», – міркував він («І тут вона має 
рацію! Якби я був їй заперечив, вона висунула б мені свій ко-
ронний арґумент – музику»!) і міркував, як це часом буває, 
лише почасти словами, оскільки почасти роздуми вплітались 
у свідомість безмовними репліками,– отож якщо кмітливиця 
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Штраштиль хотіла, щоб її змусили відчувати, то це зводилося 
до того, чого хочуть усі, – щоб мистецтво людину розважа-
ло, хвилювало, вражало, приголомшувало, давало їй понюха-
ти шляхетних думок, тобто справді змушувало її щось «пере-
живати» й самé було «живим» чи «переживанням». І Ульріхові 
зовсім не хотілося цього відкидати. Якоюсь зачаєною думкою, 
що завершувалася сумішшю легенького зворушення і впертої 
іронії, він думав: «Почуття – штука досить рідкісна. Підтри-
мувати в почуттях певну температуру, щоб вони не замерза-
ли, – це означає, мабуть, зберігати кров у теплі, з якого по-
стає будь-який духовний розвиток. І коли людина на хвилю 
підноситься над хаосом своїх раціональних намірів, які пута-
ми пов’язують її з безліччю чужорідних предметів, до геть без-
глуздого стану, отож коли вона, скажімо, слухає музику, то її 
стан нагадує життєвий стан квітки, скропленої дощем і соняч-
ним світлом». Ульріх ладен був визнати, що вічність, більш ві-
чна, ніж у діяльності людського духу, міститься в паузах у його 
діяльності й у його спокої; але тепер подумки він уживав сло-
ва то «почуття», то «переживання», і це спричиняло певну су-
перечність. адже були переживання волі! були ж бо пережи-
вання високих діянь! Щоправда, можна було, мабуть, припус-
тити, що кожне з таких переживань, досягнувши своєї найви-
щої, осяйної гіркоти, стає вже тільки почуттям; але в такому 
разі тим більше виникала б суперечність у думці, що стан по-
чування у своєму чистому вигляді – це «занурення у спокій», 
згасання діяльности?! Чи така суперечність усе ж таки не ви-
никла б? Чи не було якогось дивовижного причинного зв’язку, 
внаслідок якого висока діяльність у суті своїй застигала б? але 
тут стало очевидно, що така послідовність ідей приводила до 
висновку не так випадкового, як небажаного, бо Ульріх, рапто-
во відчувши спротив її сентиментальному повороту, зрікся всіх 
роздумів, в які був утягнувся. він не мав ані найменшого намі-
ру розмірковувати про певні обставини й, замислюючись про 
почуття, самому потрапляти в їхній полон. 

зненацька йому сяйнув здогад: адже те, що викликало в 
нього зацікавлення, найкраще, до того ж без зайвих слів, мож-
на охарактеризувати як марну актуальність або вічну миттє-
вість літератури. Хіба вона дає які-небудь результати? вона 
– або тяжкий кружний шлях від переживання до переживан-
ня, який замикається в самому собі, або сукупність збуджених 
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станів, з якої в жодному разі нічого певного не випливає. «Ка-
люжа, – міркував він тепер, – багато частіше й сильніше ви-
кликає в кожного мимовільне враження глибини, ніж океан, 
і саме з тієї простої причини, що людям частіше трапляються 
в житті калюжі, ніж океани». так само, здавалося йому, сто-
їть справа і з почуттями, і з тієї самої причини почуття пере-
січні люди сприймають за глибокі. бо та притаманна всім «чут-
ливим» людям риса, що вони надають перевагу відчуванню пе-
ред почуттям, як і бажання змусити відчувати й бути змуше-
ним відчувати, – бажання, спільне для всього, що слугує по-
чуттям, – призводить до зниження рівня й самої суті почуттів 
порівняно з їхньою миттєвістю як таким собі індивідуальним 
станом і зрештою до тієї поверховости, затримки в розвитку 
й цілковитої втрати значущости; і прикладів усьому цьому за-
галом не бракує. «звичайно, такий погляд, – провадив подум-
ки Ульріх, – має відштовхувати всіх тих, кому в їхніх почуттях 
так само затишно, як півневі в його пір’ї, й кого, можливо, ще 
трохи тішить думка, що вічність з кожною «особистістю» по-
чинається спочатку!» він мав чітке уявлення про жахливу зі-
псутість просто-таки вселюдських масштабів, однак висловити 
це цілком задовільним для себе чином не міг, позаяк причинні 
зв’язки тут були, мабуть, надто багатогранні. 

заклопотаний такими думками, Ульріх позирав на трамваї, 
що проїздили повз нього, й виглядав того, котрий підвіз би 
його якомога ближче до центру міста. він бачив, як виходили і 
входили люди, й неуважно прикидав своїм досить досвідченим 
у техніці оком, як пов’язані кування і лиття, вальцювання і кле-
пання конструкції і її виконання в цеху, історичний розвиток 
і сучасний рівень – усе, на чому ґрунтувався винахід цих ба-
раків на колесах, в яких пересуваються люди. «а насамкінець 
на вагонний завод приходить делегація з управління трамвай-
ним транспортом і вирішує, якою має бути дерев’яна обшив-
ка, пофарбування, оббивка сидінь, де ставити бильця, клямки, 
попільнички й таке інше, – тим часом міркував він. – І саме 
такі дрібниці мають значення, і має значення червоний або зе-
лений колір кузова, й висота приступки на вході має значення 
для десятків тисяч людей і виявляється тим єдиним, що вони 
насправді бачать і що запам’ятовується їм і лишається для них 
від усього генія. Це формує їхню вдачу, надає їй рис запаль-
ности чи інертности, спонукає їх сприймати червоні трамваї 
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як часточку вітчизни, а сині – як чужину й утворює той не-
повторний запах, що складається з маленьких фактів і йде від 
вбрання кожного сторіччя». тож не можна було заперечува-
ти – і це раптом пов’язалося з тим, іншим, що становило го-
ловний потік Ульріхових думок, – що й велика частина самого 
життя вливається в малозначущу дійсність або, якщо вислов-
люватись мовою технічною, що коефіцієнт духовного впливу 
дуже низький. 

І раптом Ульріх, відчуваючи, як сам уже рвучко вскакує до 
трамвая, сказав собі: «Я маю переконати аґату: «Мораль – це 
підпорядкування кожної миті нинішнього стану нашого життя 
якомусь тривалому стану!» Ці слова несподівано спали йому на 
думку як своєрідне визначення. але цій до блиску відшліфова-
ній формулі передували, супроводжували її й уточнювали ідеї, 
не до кінця розвинені й класифіковані. У загальних, невираз-
них рисах тут прозирала перспектива суворого погляду і по-
становки завдань з метою безневинного розгляду почуттів і їх-
ньої строгої ієрархії; почуття мають або слугувати, або належа-
ти до якогось всеосяжного, ще зовсім не вивченого стану, гли-
бокого, як безкраїй океан. Чим це можна було назвати? Ідеєю? 
тугою? Ульріхові довелося лишити це запитання без відповіді, 
бо тієї миті, коли він згадав про сестру, її тінь затьмарила його 
думки. Як завжди, коли він замислювався про неї, йому здава-
лося, що він, коли бував з нею, виявляв інший духовний стан, 
ніж звичайно. І він усвідомлював, що його нестримно тягне по-
вернутися до того стану. однак ці самі спогади сповнювали 
його й соромом; він, гадалося йому, дозволяв собі зайве, пово-
дився смішно, наче сп’янілий, не краще, ніж людина, котра в 
нетверезому чаду падає навколішки перед людьми, яким наза-
втра не зважиться позирнути в очі. з огляду на в міру стрима-
ні духовні стосунки між братом і сестрою це було жахливе пе-
ребільшення, і якщо воно й мало під собою хоч якесь підґрун-
тя, то лише як реакція на почуття, які ще не сформувалися. він 
знав, що за кілька днів аґата має приїхати, й не чинив цьому 
перепон. Хіба вона взагалі зробила щось не те? адже можна 
було припустити, що згодом вона, трохи вгамувавшись, від сво-
го наміру відмовиться й лишить усе так, як було. Проте якесь 
досить настирливе передчуття впевнено підказувало йому, що 
аґата від своїх намірів не відступилася. Можна було б спита-
ти в неї самої. він знову відчув за собою обов’язок застерегти 
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її листом. та замість бодай на мить серйозно замислитися над 
цим, він спробував уявити собі, щó могло штовхнути сестру на 
таку незвичну поведінку. він побачив у ній неймовірно рішу-
чий жест, яким аґата дарувала йому свою довіру й віддавала 
себе до його рук. «У неї дуже мало відчуття реальности, – по-
думав він, – зате чудова манера робити те, що вона хоче. Ро-
бити, можна сказати, нерозважливо, але саме тому й зопалу! 
Коли вона злиться, то світ постає в її очах рубіново-червоним». 
він щиро всміхнувся й поглянув на своїх супутників. злі думки 
водилися в кожного з них, годі й сумніватися, і кожне їх у собі 
притлумлювало, й ніхто на них аж так не гнівався. але ніхто й 
не мав таких думок поза собою, в якійсь людині, котра надає 
їм чарівливої неприступности сновидінь. 

відколи Ульріх не дописав листа, тепер він уперше з усією 
очевидністю усвідомив, що вибирати йому вже нема чого, що 
він уже в тому стані, ввійти в який ще вагається. за закона-
ми цього стану (зарозуміло дозволяючи собі двозначність, Уль-
ріх називав його святим) в аґатиній помилці не можна було 
покаятись, її могли виправити лише події, які настануть піс-
ля неї, що, втім, і відповідало, здається, первісному сенсу ка-
яття – стану не занепадницькому, а полум’яно-очисному. Від-
шкодувати нелюбому аґатиному чоловікові втрати чи навіть 
узагалі його винагородити означало б не що інше, як пробачи-
ти йому заподіяну ним шкоду, тобто означало б просто ту по-
двійну і гнітючу відмову, яка й становить суть звичайної добро-
пристойної поведінки, що внутрішньо зводить себе до нуля. а 
з другого боку, «звести до нуля», усунути, мов навислий тягар, 
те, на що заслуговував Гаґауер, можна було, лише маючи до 
нього глибокі почуття, а про це без жаху годі було й подума-
ти. отож за логікою, до якої намагався пристосуватись Ульріх, 
виправити можна було щось інше, тільки не завдану шкоду, і 
він жодної миті не сумнівався в тому, що цим іншим має бути 
все його життя і життя сестри. «Якщо висловлюватися зухвало, 
– міркував він, – то це означає: савл не заходився виправ-
ляти кожного окремого наслідку своїх гріхів, а став Павлом!» 
Почуття й переконання проти цієї своєрідної логіки, однак, за-
звичай повставали, принаймні було б порядніше й не пішло б 
на шкоду пізнішому піднесенню, якби спершу як слід розраху-
валися із зятем, а вже потім подумали про нове життя. адже 
загалом з тією моральністю, яка його так приваблювала, годі 
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було залагоджувати фінансові справи й конфлікти, що з них 
випливали. тому на межі того іншого життя й життя буденного 
мали виникнути суперечливі й нерозв’язні ситуації, що їх най-
краще було б, либонь, не доводити до крайнощів, а заздалегідь 
усувати у звичайний, спокійний спосіб, за законами поряднос-
ти. але тепер Ульріх знову відчув, що, коли зважуєшся діяти у 
сфері безумовної доброти, то рахуватися з умовностями добро-
ти не можна. завдання, яке перед ним стояло, – зробити крок 
у нове – не терпіло, схоже, жодних попусків. 

останній редут, його останню оборону, утримувала глибока 
відраза до того, що поняття «я», «почуття», «доброта», «інша 
доброта», «зло», що ними він широко послуговувався, були 
такою мірою особистісні й воднораз такою мірою піднесено-
абстрактні й прозоросто-загальні, як це було б притаманно, 
власне, лише моральним засадам людям багато молодшим. з 
ним діялося те, що запевне діятиметься з багатьма тими, хто 
простежує його історію; він роздратовано вихоплював окремі 
слова й ставив перед собою, наприклад, такі запитання: «ви-
робництво й наслідки почуттів?» Який механічний, раціоналіс-
тичний, чужий людській психології підхід! «Мораль як пробле-
ма хронічного стану, що йому підпорядковані всі окремі ста-
ни». І більш нічого? Як же це не по-людському!» досить було 
поглянути на це очима людини розважливої, і все здавалося 
перекинутим з ніг на голову. «Просто суть моралі ґрунтується 
ні на чому іншому, як на тому, що важливі почуття ніколи не 
міняються, – міркував Ульріх, – і індивідові лишається тіль-
ки у злагоді з ними діяти!» але саме цієї миті створені рейс-
шиною і циркулем лінії простору на колесах, що його оточу-
вав, спинилися там, де Ульріхів погляд, вибираючись з утро-
би сучасного транспортного засобу й мимоволі ще зачіпаю-
чись за його нутрощі, впав на кам’яну колону, яка стояла край 
хідника від часів бароко, і тому між створеними розумом тех-
нічними зручностями, інстинктивно ввібраними ним у себе, 
й зовнішньою навалою пристрасти цієї ґримаси минулих ча-
сів, що неабияк нагадувала скам’янілу різачку, зненацька ви-
никла суперечність. Унаслідок такої оптичної сутички дістали 
надзвичайно рішуче підтвердження думки, яких Ульріх щойно 
хотів уникнути. Чи ж могла вся безглуздість життя виявити-
ся виразніше, ніж це сталося завдяки цьому випадковому по-
гляду? Ульріхів розум, не стаючи на бік ні нинішнього дня, ні 
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минулого (залежно від смаку), як це зазвичай буває в разі та-
ких порівнянь, ту ж мить відчув, що й нові, й давні часи ли-
шили його на самоті із собою, і побачив у цьому тільки велич-
ну демонстрацію проблеми, в основі своїй, либонь, моральної. 
він не мав підстав сумніватися, що марність того, у чому вба-
чають стиль, культуру, віяння часу або світосприйняття і чим 
захоплюються, – то ознака морального занепаду. адже в ши-
роких часових масштабах цей занепад – те саме, що вийшло 
б у вужчих масштабах власного життя, якби людина свій хист 
розвивала надто однобоко, марнуючи себе на всілякі розтлін-
ні крайнощі, не знаючи міри в бажаннях, не прагнучи власної 
довершености й у безладних своїх пристрастях хапаючись то 
за одне, то за інше. тому й те, що називають зміною чи навіть 
поступом часів, йому видавалося лише означенням того, що 
жоден експеримент не сягає туди, де всі вони мали б поєдна-
тися, не виходить на шлях до глибокого переконання, а отже, 
й до можливости безперервного розвитку, постійної насолоди 
й тієї значущости великої краси, від якої нині на життя хіба 
що іноді падає тінь. 

Певна річ, думати, нібито нічого так-таки й не було, Ульрі-
хові здавалося жахливою зухвалістю. І все ж то було ніщо. не-
омірне як факт буття, плутанина як сенс. Принаймні, якщо мі-
ряти за результатами, не більше того, з чого постала душа сьо-
годення, а отже, щось досить мале. Міркуючи про це, Ульріх, 
однак, захопився цим «малим» з такою насолодою, немовби 
це була остання трапеза зі столу життя, яку йому подарува-
ли власні наміри. він зійшов із трамвая і завернув у вулицю, 
яка швидко привела його знов до центру міста. У нього скла-
лося враження, неначе він вийшов з підвалу. вулиці аж вища-
ли від утіхи і, хоч літо ще й не настало, були сповнені тепла. У 
роті розтанув солодкувато-ядучий присмак розмови із самим 
собою; все було на сонці й мало привітний вигляд. Ульріх спи-
нявся майже перед кожною вітриною. Ці пляшечки стількох 
кольорів, замкнені в капсули пахощі, а також незліченні різ-
новиди ножичок для нігтів – скільки ж того генія крилося на-
віть у простій перукарні! Крамниця рукавичок: які несподівані 
ходи й винаходи, перше ніж козяча шкіра обляже жіночу руку 
й шкура тварини стане шляхетнішою, ніж людська. його ди-
вували простенькі предмети, численні вишукані особисті речі, 
ці ознаки безтурботного життя, так ніби він бачив їх упер-
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ше. «Які ж це чарівні слова – особисті речі! – відчув він. – І 
яке ж то щастя – оця глибока злагода спільного життя!» тут 
уже ніщо не нагадувало ні про земну кору життя, ні про не-
стелені шляхи пристрасти, ані – він це просто-таки відчував 
– про нецивілізованість душі! Увага зосереджено й легко пур-
хала над цими розсипами фруктів, дорогоцінних каменів, тка-
нин, форм і спокус із улесливо-напосідливими очима всіх барв. 
тоді любили й захищали від сонця білизну шкіри, тож над юр-
бою вже погойдувалися поодинокі строкаті парасольки, відки-
даючи шовкові тіні на бліді жіночі обличчя. Ульріхові очі при-
чаровувало навіть тьмаво-золотисте пиво, яке стояло, завважив 
він, проходячи повз дзеркальні шиби в ресторані, на скатерках 
таких білих, що тіні на них лежали синіми плямами. Потім повз 
нього проїхав архієпископ: важка й м’яка чотиримісна коляса, 
в теміні якої виднілося щось червоне й фіолетове. Це мав бути 
таки екіпаж архієпископа, бо весь запряг, що його Ульріх про-
воджав поглядом, мав досить церковний вигляд, і двоє поліцаїв 
виструнчилися й віддали честь послідовникові Хреста, не дума-
ючи про своїх попередників, котрі стромили архієпископовому 
попередникові списа під ребра. 

 У ці враження – Ульріх щойно назвав їх «марною злобо-
денністю життя» – він поринув з таким захватом, що пома-
лу, в міру того як він насичувався світом, усе це знов повер-
нуло його до колишнього стану, сповненого ворожости. тепер 
Ульріх напевно знав, де в його роздумах слабке місце. «Що це 
має означати: з огляду на таке самовеличання очікувати ще й 
якогось результату, який був би над ним, за ним чи під ним?! 
– спитав він себе. – Може, це якась філософія? Якесь усео-
сяжне переконання, якийсь закон? Чи боже провидіння? Чи 
натомість – припущення, що досі моралі бракувало «індуктив-
ного мислення», що бути добрим – багато важче, ніж гадали, 
і що для цього виникне потреба, як і взагалі в дослідженні, у 
безкінечній спільній праці? Я припускаю, що моралі немає, по-
заяк її не можна вивести з чогось незмінного, а є лише прави-
ла для непотрібного збереження якихось минущих обставин і 
станів; і я припускаю також, що без глибокої моралі немає гли-
бокого щастя. але те, що я про таке замислююсь, свідчить про 
стан якийсь неприродний і непевний, і це взагалі не те, чого я 
хочу!» насправді він міг би поставити собі запитання куди про-
стіше: «Що я на себе взяв?» І він його й поставив. але це за-
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питання стосувалося скоріше його чуттєвости, ніж думок, воно 
навіть урвало їх і помалу позбавило його завжди живої радости 
стратегічного планування й то ще доти, як визріло. спочатку 
це запитання нагадувало глухий звук над самісіньким вухом, 
потім той звук залунав уже в ньому самому, тільки на октаву 
нижче, ніж решта звуків, і нарешті Ульріх злився зі своїм запи-
танням водно й уже здавався самому собі навдивовижу глухим 
звуком у лунко-твердому світі, звуком із широким інтервалом 
навколо нього. Що ж він насправді на себе взяв і що обіцяв? 

Ульріх напружив пам’ять. він усвідомлював, що не лише 
жартома, хоч і тільки задля аналогій, вжив вислів «тисячоліт-
нє царство». Якщо сприймати цю обіцянку серйозно, то вона 
зводилася до бажання жити у взаємному коханні в такому під-
несеному земному стані, коли відчуваєш і робиш лише те, що 
здатне цей стан підносити й зберігати. У тому, що ознаки та-
кого стану людини є, він, наскільки пригадував, сумніву ніколи 
не мав. Почалося це «історією з пані майорихою», не багатий 
був і подальший досвід, але щоразу такий самий. Якщо все це 
узагальнити, то виходило приблизно те, що Ульріх вірив у «грі-
хопадіння» й «первородний гріх». тобто він просто-таки ладен 
був повірити, що в людській поведінці колись сталася докорін-
на переміна, як це буває із закоханим, коли до нього поверта-
ється здоровий глузд: тоді закоханий, либонь, хоч і бачить усю 
правду, але щось більше розірвано, а сама правда, куди не кинь 
оком, – просто частина чогось такого, що розпалося, а потім 
його стулили докупи. Може, то було навіть і справді «яблуко 
пізнання», яке привело до тієї духовної переміни й виштов-
хнуло людський рід із первісного стану, повернутися до яко-
го він міг би, лише набувши в житті величезного досвіду, а в 
гріхах – мудрости. але в Ульріха такі історії викликали дові-
ру не в своєму традиційному вигляді, а в тому, в якому він від-
крив їх для себе: він вірив у них, як математик, котрий має пе-
ред собою всю систему своїх почуттів і з огляду на те, що ви-
правдати жодне з них не можна, доходить висновку про необ-
хідність такої собі фантастичної гіпотези, суть якої можна ви-
значити інтуїтивно. І це було неабищо! Про таке він замислю-
вався вже не раз, але ще ніколи не доводилося йому так швид-
ко, за кілька днів вирішувати, чи надавати цьому життєво важ-
ливого значення. він трохи спітнів під капелюхом і комірцем, 
і його нервували люди, що снували довкола. По суті, він мір-
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кував про те, що більшість живих зв’язків рвуться; щодо цього 
він не помилявся. адже нині живеш, розділений на частини, й 
цими частинами перехрещуєшся з рештою людей; те, про що 
мрієш, пов’язане з самою мрійливістю і з тим, про що мріє ре-
шта людей; те, що робиш, пов’язане з самим собою, а ще біль-
ше – з тим, що робить решта людей; а те, в чому ти переко-
наний, пов’язане з переконаннями, яких сам маєш лише дріб-
ку. отож вимога, щоб ти діяв цілком відповідно до власної ре-
альности, зовсім нереальна. а він усе своє життя якраз і був 
проникнутий упевненістю, що свої переконання потрібно ді-
лити, що треба мати мужність жити серед моральних супереч-
ностей, бо це – плата за великі звершення. Чи був Ульріх пе-
реконаний принаймні в тому, щó думав оце про можливість і 
сенс жити по-іншому? в жодному разі ні! І все ж він не міг ста-
ти на заваді своїм почуттям ринути до цього так, немовби пе-
ред ними були очевидні ознаки того, на що вони, почуття, дов гі 
роки очікували. 

Щоправда, тепер йому, звісно, довелося спитати себе, за 
яким таким правом він, мовби якийсь самозакоханий, узага-
лі дійшов до того, щоб надалі не робити нічого байдужого для 
душі. Це суперечить засадам активного життя, що їх дотриму-
ється нині кожна людина, і навіть коли таке прагнення могло 
розвинутися за набожних часів, то під дедалі могутнішим сон-
цем воно розвіялося, як досвітні сутінки. Ульріх відчув аро-
мат усамітнення й насолоди від власної особи, який викликав 
у нього чимдалі глибшу відразу. тому він і спробував якомо-
га швидше стримати свої розперезані думки і з докором ска-
зав собі, хоч і не зовсім щиро, що та обіцянка тисячолітньо-
го царства, яку він бозна-чому дав сестрі, не означає, якщо по-
думати тверезо, нічого, крім такого собі доброчинного кроку; 
очевидно, спілкування з аґатою мало зажадати від нього такої 
ніжности й самовідданости, яких досі йому дуже й дуже бра-
кувало. він пригадував – так пригадують, буває, надзвичай-
но прозору хмарину, що пропливає в небі, – окремі хвилини 
їхнього спільного перебування в батьківському домі, які вже 
були тим царством. «Можливо, суть тисячолітнього царства й 
полягає саме в наростанні цієї сили, яка спершу виявляєть-
ся, лише коли разом опиняються двоє, а тоді розростається до 
бурхливого єднання всіх?» – подумав він трохи збентежено. 
він знову пригадав свою «історію з пані майорихою» і спробу-
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вав знайти пояснення в ній. Поминувши любовні фантазії, не-
зрілість яких і стала причиною тієї помилки, Ульріх зосередив 
усю свою увагу на сторожких почуттях добра й святобливос-
ти, на які був здатний тоді в своїй самотності, і йому видалося, 
що мати чиюсь довіру й прихильність, жити задля когось іншо-
го – це, мабуть, до сліз зворушливе щастя, таке саме прекрас-
не, як розпашіле занурення дня у вечірній супокій, і воднораз 
трохи розпачливо-безрадісне й душевно принишкле. бо іно-
ді власний намір уже здавався йому навіть смішним – як ото 
домовленість двох старих парубків з’їхатися й жити разом, і з 
таких проблисків уяви він відчував, як мало придатна ідея до-
бродійної братської любови для того, щоб наповнити його жит-
тя. досить-таки байдуже він зізнався собі, що на їхні з аґатою 
взаємини від самого початку лягла важка тінь чогось такого, 
що було чуже суспільству. не лише справи з Гаґауером і запо-
вітом, а й усе емоційне забарвлення свідчило про якусь затя-
тість, і в цьому братанні було, безперечно, не більше любови 
одного до одного, ніж осоруги до решти світу. «ні! – подумав 
Ульріх. – Хотіти жити задля когось іншого – це не що інше, 
як банкрутство егоїзму, що тут-таки, по сусідству відкриває 
нову крамницю, тільки тепер уже з компаньйоном!»

насправді його внутрішня напруженість, попри це блис-
куче відточене зауваження, минуло свій апогей уже тієї миті, 
коли він спокусився перенести невиразне своє внутрішнє світ-
ло до невеличкого земного світильника; і коли з’ясувалося, що 
то була помилка, намір пошукати якого-небудь рішення вже 
вивітрився йому з голови, і він з готовністю забув про нього. 
неподалік саме зіткнулися двоє чоловіків і заходились обзива-
ти один одного останніми словами, ладні вже дати волю рукам, 
і Ульріх почав спостерігати за цими двома з новою цікавістю, 
а тільки-но від них відвернувся, погляд його наштовхнувся на 
погляд жінки, що нагадував повну квітку, яка погойдується на 
стеблині. У тому приємному настрої, що його навіюють почас-
ти почуття, почасти спрямована назовні увага, він усвідомив, 
що ідеальну вимогу любити ближнього свого реальні люди ви-
конують двома етапами: перший полягає в тому, що таких як 
сам людей не можеш терпіти, а другий залагоджує справу тим, 
що з одною їхньою половиною вступаєш у сексуальні стосун-
ки. не довго думаючи, Ульріх через кілька кроків вернувся й 
рушив за жінкою; сталося це ще суто машинально, як реакція 
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на доторк її погляду. він бачив попереду її постать під сукнею, 
неначе велику білу рибину під самісінькою водяною поверх-
нею. йому хотілося рішуче, по-чоловічому запустити в неї гар-
пуном і подивитись, як вона тріпатиметься на ньому, і в цьо-
му було не менше відрази, аніж бажання. за якимись ледве по-
мітними ознаками він здогадувався: ця жінка знає, що він слід-
кує за нею, і не має нічого проти цього. він намагався збагну-
ти, яке місце в суспільній ієрархії вона посідає, і спинився на 
верхівці середнього класу, де достеменно визначити станови-
ще важко. «з родини комерсантів? Чиновників?» – питав він 
себе. але самовільно спливали найрізноманітніші образи, зо-
крема й аптеки: він відчув нуднувато-солодкуватий запах, що 
його приносить додому її чоловік; густу атмосферу дому, де 
вже й сліду не лишилося від того трепету, з яким щойно спа-
лахнув, осяявши її, злодійський ліхтар квартирного злодія. без-
перечно, це було огидно й усе ж таки ганебно-спокусливо. 

І поки Ульріх і далі простував услід за жінкою, насправ-
ді боячись, що вона затримається перед однією з вітрин і зму-
сить його або по-дурному потюпати далі, або забалакати до неї, 
щось у ньому все ще ніяк не могло вгамуватися й забутись. 
«Чого, власне, аґата може хотіти від мене?» – вперше спитав 
він себе. Ульріх цього не знав. він, либонь, припускав, що це 
мало бути приблизно те саме, чого він хотів би від неї, але під-
стави так гадати в нього були суто емоційні. Хіба ж не мав він 
дивуватися тому, що все вийшло так швидко й несподівано? 
Крім кількох дитячих спогадів, він про неї нічого не знав, а ті 
дрібниці, про які довідався, – наприклад, про вже кількарічні 
взаємини з Гаґауером, – припали йому скоріше не до смаку. 
Пригадав він тепер і ті дивні вагання, майже внутрішній опір, 
з якими по приїзді підходив до батьківського дому. І раптом у 
голову йому закралася думка: «Мої почуття до аґати – всього-
на-всього вигадка!» У чоловіка, який постійно прагне чогось 
іншого, ніж його оточення, міркував він знов уже серйозно, 
в такого чоловіка, який завжди відчуває лише неприязнь і ні-
коли не доходить до приязні, звичайна доброзичливість і люд-
ське тепло, мабуть, легко розкладаються й розпадаються на хо-
лодну твердість, над якою зависає туман знеособленого кохан-
ня. «ангельського кохання», – назвав він його колись давно. 
Можна також сказати: «Кохання без партнера», – подумав 
він. – або з таким самим успіхом: «Кохання без статевої осно-
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ви». тепер узагалі кохають лише коханням статевим. ті, ко-
трі одне одному рівня, не терплять одне одного, а на статево-
му перехресті кохають одне одного з чимдалі більшим спроти-
вом проти переоцінки цієї неминучости. а ось ангельське ко-
хання позбавлене й одного, й другого. Це – кохання, вільне 
від протиборств соціальних і сексуальних антипатій. воно по-
всюди відчувається поряд із жорстокістю нинішнього життя, і 
його воістину можна назвати сестринською любов’ю доби, в 
якій нема місця для любови братерської. 

так він сказав собі й роздратовано здригнувся. 
та хоч Ульріх зрештою й дійшов такого висновку, водно-

час і час від часу він мріяв про жінку, геть недосяжну. Її образ 
мрів перед ним, як дні пізньої осени в горах, коли у повітрі ви-
тає якась смертельна знекровленість, а барви палають гарячою 
пристрастю. Перед очима в нього стояли блакитні далечі, без-
краї у своєму загадковому багатстві відтінків. він зовсім забув 
про жінку, яка справді простувала перед ним, був далекий від 
будь-яких жадань і, можливо, близький до кохання. 

його думки розвіяв лише погляд іншої жінки, який затри-
мався на ньому, – погляд, схожий на погляд тої першої, тіль-
ки не такий зухвалий і ситий, а по-світському делікатний, мов 
пастельний мазок, і все ж із тих, що вкарбовуються в пам’ять 
за якусь дрібку секунди. Ульріх підвів очі й у стані цілковито-
го внутрішнього виснаження побачив дуже вродливу жінку, в 
якій упізнав бонадею. 

Цей чудовий день звабив її вийти на вулицю. Ульріх погля-
нув на годинника: він прогулявся лише чверть години, а від-
коли вийшов з ляйнсдорфського палацу, не минуло й сорока 
п’ятьох хвилин. бонадея сказала:

– сьогодні я маю справи.
а Ульріх подумав: «Який же довгий навіть цілий день, ці-

лий рік, а очікування цілого життя – й поготів!» виміру цьо-
му не було. 
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23.
Бонадея, або Повернення 

отак і вийшло, що невдовзі після цього до Ульріха завітала 
його покинута подруга бонадея. зустрічі на вулиці не вистачи-
ло ні йому для докорів, які він хотів зробити їй з приводу зло-
вживання його ім’ям, коли вона надумала познайомитися з ді-
отимою, ні бонадеї на те, щоб дорікнути Ульріхові за його до-
вгу мовчанку й не лише захиститися від звинувачень у нетак-
товності й назвати діотиму «ницою зміюкою», але й придума-
ти на підтвердження цього який-небудь доказ. тим-то вона і її 
відставний приятель поспіхом домовилися зустрітися ще раз. 

Жінка, яка прийшла до нього, була вже не та бонадея, що, 
розглядаючи себе примруженими очима в дзеркалі й маючи 
намір стати такою самою чистою й шляхетною, як діотима, 
крутила в руках свої коси доти, доки вони надавали її голо-
ві до певної міри вигляду гречанки; це була вже й не та, що 
бурхливими ночами безсоромно і з жіночою винахідливістю 
проклинала себе за такий спосіб викорінення деяких звичок; 
ні, це була та сама колишня, мила бонадея, з кучериками, що 
або спадали на її не дуже мудре чоло, або, залежно від моди, 
із зачесаними назад, і в чиїх очах завжди щось нагадувало по-
вітря, що тремтить над полум’ям. Поки Ульріх нарікав на те, 
що вона відкрила його кузині свої взаємини з ним, бонадея 
статечно скидала перед дзеркалом капелюшка, а коли він по-
бажав з’ясувати, що вона сказала конкретно, то з подробиця-
ми й задоволено змалювала, як наплела діотимі, нібито одер-
жала від нього листа, де він просив її подбати про те, щоб не 
забули про Моосбруґера, й вона не придумала, мовляв, нічого 
ліпшого, ніж звернутися з цим до жінки, про високі помисли 
якої їй не раз розповідав автор листа. Потому бонадея вмости-
лася на бильце крісла, де сидів Ульріх, поцілувала його в чоло 
і скромно запевнила, що насправді все ж бо так і є, за винят-
ком листа. 

Глибоким теплом дихали її груди. 
– тоді чому ж ти назвала мою кузину змією? сама ти була 

змією! – сказав Ульріх.
бонадея задумливо перевела погляд з нього на стіну.
– ох, навіть не знаю, – відповіла вона. – твоя кузина така 

мила зі мною! так мені співчуває! 
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– Як це розуміти? – спитав Ульріх. – Чи не поділяєш ти 
тепер її турботи про добро, істину й красу?

бонадея відповіла:
– вона пояснила мені, що жодна жінка не може жити ко-

ханням на повну свою силу, і вона – так само, як я. І тому 
кожна жінка має виконувати свій обов’язок там, де їй суди-
ла доля. твоя ж бо кузина – надзвичайно порядна, – прова-
дила бонадея ще задумливіше. – вона вмовляє мене бути по-
блажливою до мого чоловіка й каже, що жінка високих помис-
лів знаходить глибоке щастя в тому, щоб давати лад своєму по-
дружньому життю; для неї це – куди вище, ніж будь-яка по-
дружня зрада. та я, власне, й сама завше так думала! 

І це було справді так; адже бонадея ніколи не думала інак-
ше, інакше вона завжди тільки робила й могла погодитися з бо-
надеєю з чистим сумлінням. Коли Ульріх так їй і сказав, то за-
робив іще один поцілунок – цього разу вже трохи нижче від 
чола. 

– а ти якраз і порушуєш мою полігамну рівновагу! – ле-
генько зітхнула вона на виправдання суперечности, що вини-
кала між її поглядами й поведінкою. 

Після численних навідних запитань з’ясувалося, що вона 
хотіла сказати «полігландулярну рівновагу» – фізіологічний 
термін, зрозумілий на той час лише людям обізнаним, його 
можна було перекласти як «рівновага соків», маючи на увазі, 
що стимулююча й стримуюча дія певних залоз на кров спри-
яє формуванню вдачі людини й зокрема її темпераменту, над-
то того його різновиду, який бонадею в певному її стані дово-
див просто-таки до страждань. 

Ульріх зацікавлено наморщив чоло.
– виходить, це щось із залозами, – промовила бонадея. – 

Коли знаєш, що твоєї провини тут немає, то це вже трохи за-
спокоює! – вона сумно всміхнулася до свого втраченого при-
ятеля. – а коли швидко втрачаєш рівновагу, то саме тоді лег-
ко й потрапляєш у невдалі сексуальні пригоди!

– але ж, бонадеє! – здивовано озвався Ульріх. – Як ти 
розмовляєш?!

– Як навчилася. ти – невдала сексуальна пригода, каже 
твоя кузина. але вона каже також, що можна уникнути жах-
ливих фізичних і психічних наслідків, якщо не забувати, що 
всі наші вчинки – не лише наша особиста справа. твоя кузи-
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на до мене дуже добра. вона стверджує, буцімто моя особис-
та помилка в тому, що в коханні я надто зосередилася на од-
ній окремішності, замість розглядати любовне життя загалом. 
Розумієш, під окремішністю вона має на увазі й те, що нази-
ває «грубим досвідом». нерідко буває дуже цікаво поглянути 
на такі речі в її тлумаченні. але мені не подобається в ній одне: 
хоч вона й каже, що сильна жінка шукає справу свого життя в 
моногамії й має цю справу любити, як художник, у самої в неї, 
зрештою, троє, а з тобою, може, й четверо чоловіків у запасі, а 
в мене з моїм щастям тепер – жодного! 

Погляд, який вона звела на свого запасника-дезертира, був 
теплий і сповнений сумнівів. Проте Ульріх не хотів цього по-
мічати.

– то ви розмовляєте про мене? – здогадливо спитав він.
– ох, та не часто, – відповіла бонадея. – Лише коли твоїй 

кузині потрібен приклад або при твоєму товаришеві, ґенералі.
– Може, з вами буває ще й арнгайм?!
– о, той з гідністю прислухається до балачок шляхет-

них дам, – поглузувала з арнгайма бонадея, яка вміла отак 
тишком-нишком кого-небудь передражнити; але потім поваж-
но додала: – а загалом мені не до вподоби те, як він поводить-
ся з твоєю кузиною. здебільшого десь роз’їжджає, а коли в 
місті, то надто багато з усіма розбалакує, і коли вона наводить 
приклад з пані фон Штерн і отою…

– Пані фон Штайн? – перепитав, виправляючи її, Ульріх.
– ну звісно, я маю на увазі оту Штайн, адже діотима справ-

ді так часто про неї розказує! отож коли вона заводить мову 
про стосунки між пані Штайн і отою другою, вуль… Як же її? 
У неї ще таке не дуже пристойне прізвище… 

– вульпіус.
– ну звісно. ти знаєш, я чую там стільки чужоземних слів, 

що вже починаю забувати найпростіші! одне слово, коли вона 
порівнює пані фон Штайн з отою, арнгайм щоразу довго ди-
виться в мій бік, так ніби поруч з його ненаглядною мене саме 
за таку, як ти щойно сказав, і можна прийняти! 

однак Ульріх зажадав, щоб вона докладніше пояснила, що 
означають такі переміни. 

Як виявилося, бонадея, відколи вона оголосила себе близь-
кою подругою Ульріха, домоглася чималих успіхів і в дружбі з 
діотимою. 
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слава німфоманки, яку так легковажно пустив спересердя 
Ульріх, справила на його кузину глибочезне враження. діотима 
залучила цю новеньку жінку, що в якийсь важко збагненний 
спосіб нібито працювала задля загального добра, до свого това-
риства й кілька разів крадькома спостерігала за нею, і ця про-
ноза з очима, що вбирали, мов м’який промокальний папір, кар-
тину її дому, була їй не просто якимсь несосвітенним чудовись-
ком, а й викликала в неї не менше жіночої цікавости, ніж жаху. 
сказати правду, коли діотима вимовляла слово «сифіліс», від-
чуття в неї були такі самі невиразні, як тоді, коли вона уявляла 
собі поведінку своєї нової знайомої, і раз у раз вона з тривогою 
на серці очікувала якої-небудь несподіваної витівки, сорому й 
ганьби. однак бонадеї пощастило трохи розвіяти цю недовіру 
своїми шанолюбними манерами, що нагадували надто зразко-
ву поведінку погано вихованих дітей в оточенні, яке пробуджує 
в них дух морального суперництва. вона навіть забула про свої 
ревнощі до діотими, і та вражено завважила, що її морочлива 
підопічна симпатизує ідеальному так само, як і вона сама. бо ця 
«сестричка, що збилася зі шляху праведного», як тепер її по-
думки називала діотима, вже таки стала підопічною, і невдовзі 
діотима виявила до неї особливо глибоке зацікавлення, бо влас-
не становище спонукало її, як вона сама відчувала, вбачати в га-
небній таємниці німфоманії своєрідний жіночий дамоклів меч, 
який, казала вона, може повиснути на тонкій ниточці навіть над 
головою якої-небудь Ґеновеви. «Я знаю, дівчинко моя, – втіш-
ливо повчала вона бонадею, майже свою однолітку, – немає ні-
чого трагічнішого, ніж обіймати людину, в якій глибоко в душі 
не маєш певности!» І цілувала бонадею в її розпусні вуста з та-
кою сміливістю, якої вистачило б, щоб притиснутися губами до 
закривавленої й колючої лев’ячої бороди. 

а тодішнє діотимине становище було якраз проміжне по-
між арнгаймом і туцці – становище, коли казати образно, го-
ризонтальне, таке, якому один надавав надто великої, другий 
– надто малої ваги. адже після свого повернення Ульріх і сам 
застав кузину з пов’язкою на голові і з теплими компресами; 
але ці глибокі жіночі страждання, що їх причиною був, як вона 
невиразно здогадувалася, протест власного тіла проти супереч-
ливих вказівок, які йому давала душа, пробудили в діотимі й 
ту шляхетну рішучість, що була їй властива, тільки-но вона від-
мовлялася бути схожою на решту жінок. Щоправда, спочатку 
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вона не знала, з якого краще боку приступати до розв’язання 
цього завдання – з боку душі чи з боку тіла – і з ким, з огля-
ду на це завдання, міняти взаємини – з арнгаймом чи з туц-
ці; але вирішити це їй допоміг зовнішній світ, бо коли душа з 
її любовними загадками вислизала від діотими, мов рибина, 
яку намагаєшся втримати голіруч, то численні поради закло-
потана пошуками страдниця знайшла, на свій подив, у книж-
ках, написаних у дусі часу, коли вперше зважилася взятися за 
свою долю з другого, фізичного кінця, що його представляв її 
чоловік. діотима не знала, що наш час, який поняття любов-
ної пристрасти покинуло, очевидно, через те, що воно має ха-
рактер швидше релігійний, ніж сексуальний, – отож що наш 
час зневажливо гребує звертати увагу ще й на кохання, маю-
чи його за дитячу забавку, натомість, однак, спрямовує свої зу-
силля на шлюб і досліджує його природні процеси в усіх їхніх 
різновидах активно й докладно. Уже тоді з’явилося багато та-
ких книжок, які зі щирим переконанням учителя фізкультури 
вели мову про «перевороти в статевому житті» й намагалися 
допомогти людям бути й одруженими, й усе ж таки задоволе-
ними. У тих книжках чоловік і жінка називалися лише «носі-
ями чоловічих і жіночих зародків» або «сексуальними партне-
рами», а нудьгу між ними, яку належало проганяти, чергуючи 
всілякі розумові й фізичні розваги, охрестили «сексуальними 
проблемами». Коли діотима обклалася цією літературою, чоло 
в неї спершу наморщилось, а тоді розгладилося, бо це било по 
шанолюбству; адже досі її оминало нове велике віяння часу;    
і нарешті діотима у захваті вражено схопилася за чоло: вона, 
хто все ж таки спромігся подарувати світові мету (хоч іще й не 
зрозуміло було, яку саме), ніколи навіть не здогадувалася, що й 
до виснажливих прикрощів подружнього життя можна стави-
тися з інтелектуальною перевагою. така можливість дуже від-
повідала її схильностям і раптом відкрила перед нею перспек-
тиву підійти до взаємин із власним чоловіком, що в них доти 
вона вбачала лише джерело своїх страждань, як до певної на-
уки чи й мистецтва. 

– навіщо пориватися в далечінь, коли добро – ось воно, 
поруч, – казала бонадея, підтверджуючи свої слова властивою 
їй пристрастю до банальних фраз і цитат. 

бо потім вийшло так, що завжди ладна допомагати діотима 
невдовзі вже дивилася на неї як на свою ученицю в таких пи-
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таннях і відповідно з нею й поводилася. діялося це за педаго-
гічним принципом «учитися навчаючи» і, з одного боку, трива-
лий час допомагало діотимі діставати з поки що досить безлад-
них і їй самій незрозумілих вражень від її нового чтива щось 
таке, в чому вона була твердо переконана, – завдяки тій щасли-
вій загадці «інтуїції», коли говориш навмання, а поціляєш у саме 
яблучко; а з другого боку, це було вигідно й бонадеї, позаяк да-
вало їй змогу справляти той зворотний вплив, без якого учень 
лишається безплідним навіть для найкращого вчителя. Її багаті, 
здобуті на практиці знання, хоч вона з обережности їх і прихо-
вувала, теоретику діотимі слугували джерелом досвіду, до яко-
го вона боязко приглядалася, відколи дружина начальника від-
ділу туцці заходилася з книжками в руках давати лад у своєму 
подружньому житті. 

– ось поглянь, – пояснювала бонадея, – розумом мені до 
неї ой як далеко, безперечно, але в її книжках нерідко трапля-
ються речі, в яких навіть я анічогісінько не петраю, й іноді це 
кидає її в такий розпач, що вона сумно так каже: «ото ж бо й 
воно, що цього не можна вирішити, не виходячи за офіційний 
поріг подружньої спальні, для цього потрібна, на жаль, велика 
сексуальна практика й великий сексуальний досвід, набутий на 
живому матеріалі!» 

– о боже! – вигукнув Ульріх, якого вже на саму думку 
про те, що його доброчесна кузина захопилася «сексуальною 
наукою», душив сміх. – то чого ж вона, власне, хоче? 

бонадея зібрала докупи свої спогади про щасливе поєднан-
ня наукових зацікавлень доби з бездумною манерою вислов-
люватись.

– йдеться про якомога кращий розвиток її статевого ін-
стинкту й контролю над ним, – нарешті відповіла вона в дусі 
своєї вчительки. – І діотима тримається переконання, що 
шлях до окриленої й гармонійної еротики має вести через як-
найсуворіше самовиховання.

– І ви виховуєте себе обдумано? та ще й, кажеш, якнайсу-
воріше?! висловлюєшся ти просто чудово! – знову вигукнув 
Ульріх. – але зроби ласку, поясни мені, навіщо діотимі себе 
виховувати? 

– насамперед вона виховує, звісно, свого чоловіка! – по-
правила його бонадея. 

«бідолашний!» – мимоволі подумав Ульріх і сказав: 



242

– тоді мені хотілося б знати, як вона це робить. Чого це ти 
раптом затнулася?

Через усі ці розпитування бонадею справді скувало шано-
любство, як це буває з учнем-відмінником на іспиті.

– Її сексуальна атмосфера отруєна, – обережно поясни-
ла вона. – І, щоб урятувати цю атмосферу, є лише один вихід: 
вони з туцці мають якнайретельніше переглянути свою пове-
дінку. загальних правил тут немає. треба придивлятися, як ре-
аґує на життєві ситуації друге. а щоб нічого не пропускати, 
слід мати певне уявлення про статеве життя. Потрібно вміти 
порівнювати досвід, набутий на практиці, з результатами тео-
ретичних досліджень, каже діотима. Річ у тім, що нині жінка 
ставиться до сексуальної проблеми по-іншому, по-новому. від 
чоловіка вона вимагає не просто, щоб він діяв, а щоб він діяв 
з глибоким знанням жіночої натури! – І, щоб відвернути Уль-
ріхову увагу чи, може, через те, що це тішило її саму, весело 
додала: – Уяви собі лишень, як це має подіяти на її чоловіка, 
адже він про такі нові речі сном-духом не відає, а довідується 
переважно тоді, як роздягається в спальні, коли діотима, ска-
жімо, затиснувши поміж колін спідницю, шукає в напіврозпу-
щених косах шпильки й раптом заводить таку розмову. Я пере-
вірила це на власному чоловікові, і його тоді аж заціпило. вихо-
дить, можна визнати одне: якщо «міцний шлюб» і є, то він має 
бодай ту перевагу, що спонукає партнера розкривати всю його 
еротичність. саме це діотима й намагається зробити з туцці, 
якому трішечки бракує делікатности. 

– тяжкі часи настали для ваших чоловіків! – покепкував 
з неї Ульріх.

бонадея засміялась, і з її сміху він зрозумів, як радо вона 
при нагоді уникла б гнітючої поважности своєї школи кохання.

Проте дослідницький запал в Ульріха не вгамовувався; він 
нюхом відчував, що його подруга, тепер уже перемінившись, 
замовчує щось таке, про що б їй кортіло побалакала, по суті, 
куди охочіше. він довірчо заперечив, що, як ходять чутки, не-
долік обох тих нещасливих чоловіків досі нібито полягав скорі-
ше в надто глибокій «еротичності». 

– ага, ти завше тільки про це й думаєш! – дорікнула йому 
бонадея, закінчивши цю фразу довгим гострим поглядом, що 
завершувався гачком, і це досить легко можна було витлумачи-
ти як жалкування з приводу того, що до неї повернулася цнот-
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ливість. – ти ж бо теж зловживаєш фізіологічним недоум-
ством жінок!

– Чим-чим я зловживаю? о, та ти знайшла чудові слова для 
історії нашого кохання! 

бонадея легенько ляснула його по щоці й нервовими паль-
цями заходилася поправляти перед дзеркалом коси. Поглядаю-
чи на Ульріха із дзеркала, вона кинула:

– Це з однієї книжки! 
– звичайно. І то з досить відомої.
– але діотима з цим не згодна. вона щось там знайшла в 

іншій книжці, яка називається «Фізіологічна неповноцінність 
чоловіка». ту книжку написала жінка. Гадаєш, це справді віді-
грає таку велику роль? 

– не знаю, про щó ти, тому відповісти не можу нічого!
– ну, то слухай! діотима виходить з відкриття, яке вона на-

зиває «постійною готовністю жінки до сексуальної насолоди». 
Чи уявляєш ти, що це таке? 

– Коли йдеться про діотиму – ні!
– не будь таким брутальним! – дорікнула йому подруга. – 

Це теорія дуже делікатна, і я спробую пояснити її тобі так, щоб 
ти не зробив хибних висновків з тої обставини, що я сиджу за-
раз у тебе вдома наодинці з тобою. так ось, ця теорія ґрунту-
ється на тому, що жінку можна кохати навіть тоді, коли вона 
не хоче. тепер утямив?

– Утямив.
– та цього, на жаль, і не заперечиш. а ось чоловік, ствер-

джує ця теорія, дуже часто не може кохати, навіть якщо й 
хоче. діотима каже, це науково доведено. ти в це віриш?

– Кажуть, буває й так.
– не знаю, – засумнівалася бонадея. – але діотима каже, 

що якщо поглянути на це у світлі науки, то все стає зрозумілим 
само собою. бо на відміну від жінки, яка готова до сексуальної 
насолоди постійно, чоловік, ну, одне слово, найбільш чоловіча 
його частина, дуже легко дає себе залякати. – нарешті вона 
відвела від дзеркала обличчя, й воно виявилося бронзовим. 

– Мені дивно чути це про туцці, – промовив Ульріх, нама-
гаючись відвернути її увагу. 

– Я теж не думаю, що так воно було завжди, – сказала бо-
надея. – так вийшло потім і стало ще одним підтвердження 
цієї теорії, бо діотима торочить йому про неї день при дні. вона 
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називає її теорією «фіаско». оскільки носій чоловічих зародків 
так легко піддається цьому фіаско, то сексуально впевненим 
він почувається лише там, де йому немає потреби побоюватись 
будь-якої духовної переваги жінки, й тому чоловіки майже ні-
коли не зважуються мати до діла з жінкою, по-людському їм 
рівною. Принаймні вони відразу намагаються її якось притис-
нути. діотима каже, буцімто лейтмотив усієї чоловічої ероти-
ки, а надто чоловічої пихи, – це страх. великі люди його по-
казують – тут вона має на увазі арнгайма. не такі великі хо-
вають свій страх за зухвалістю й брутальним фізичним натис-
ком і глумляться над духовним життям жінки – це я маю на 
увазі тебе! а вона – свого туцці. оце неодмінне ваше «зараз 
або ніколи!», яким ви так часто доводите нас до падіння, – то 
лише своєрідне компост… 

вона хотіла була сказати «компостування», але Ульріх допо-
міг їй і сказав:

– Компенсація. 
– атож. так ви позбуваєтесь думки про свою фізичну не-

повноцінність!
– І що ж ви надумали робити? – смиренно спитав Ульріх.
– з чоловіками треба намагатися бути люб’язними! тим-то 

я до тебе й прийшла. Побачимо, як ти це сприймеш! 
– а діотима?
– Господи, що тобі до діотими?! в арнгайма очі на лоба лі-

зуть, коли вона каже йому, що чоловіки високого розуму ціл-
ковите задоволення дістають, схоже, лише з неповноцінними 
жінками, на жаль. а з жінками такого самого духовного рівня, 
як у них самих, зазнають невдачі, і це науково доведено завдя-
ки тій пані фон Штайн і отій вульпіус. (бачиш, тепер це пріз-
вище вже не викликає в мене труднощів. а що вона була ві-
домою сексуальною партнеркою одного вже не молодого олім-
пійця, то про це я знала, певна річ, завжди!)

Ульріх іще раз спробував перевести розмову на туцці, щоб 
відвернути її від себе. бонадея засміялася; вона розуміла жа-
люгідний стан того дипломата, що як чоловік їй дуже подобав-
ся, і в ролі діотиминої спільниці зловтішалася з приводу того, 
що йому доводилося страждати під різками душі. вона розпо-
віла, нібито діотима у взаєминах зі своїм чоловіком виходить з 
передумови, що має звільнити його від страху перед нею і че-
рез це навіть трохи змирилася з його «сексуальною брутальніс-
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тю». діотима, мовляв, визнає: помилка всього її життя в тому, 
що її значення виявилося завеликим для простодушної потреби 
в перевазі, властивої як чоловікові її партнеру в шлюбі, й тепер 
вона намагається, мовляв, це згладити, приховуючи свою духов-
ну перевагу за пристосовницьким еротичним кокетуванням. 

Ульріх перебив її, зацікавлено спитавши, щó вона під цим 
розуміє. 

бонадея втупилася в нього серйозним поглядом.
– наприклад, вона каже йому: «досі суперництво між нами 

– хто з нас двох важливіший – псувало нам життя». а потім 
погоджується з ним у тому, що отруйний вплив прагнення чо-
ловіків до самоствердження позначається й на всьому суспіль-
ному житті… 

– але ж це – ні кокетування, ані еротика?! – заперечив 
Ульріх. 

– ба ні! ти не забувай, що чоловік, якщо в ньому справді 
кипить пристрасть, обходиться із жінкою так, як кат зі своєю 
жертвою. без цього немає прагнення до самоствердження, як 
це тепер називають. а з другого боку, ти ж бо не заперечува-
тимеш, що сексуальний інстинкт має значення й для жінки?!

– звичайно, не заперечуватиму!
– Гаразд. але в сексуальних стосунках для повноти щастя 

потрібно, щоб партнери були рівне з рівним. Якщо хочеш, щоб 
обійми твого партнера в коханні завершилися успіхом, треба 
визнати його рівноправним, а не дивитися на нього, лише як на 
безвольне продовження самого себе, – провадила вона, вдав-
шись до манери висловлюватися своєї наставниці, як ото, бува, 
на слизькій поверхні мимоволі з переляку піддаються інерції 
власного руху. – бо коли вже й жодні інші людські стосунки 
не терплять постійного пригнічення й пригнічености, то стате-
ві – й поготів!..

– ого! – відказав Ульріх.
бонадея стиснула його руку вище ліктя, й очі її зблиснули, 

мов летюча зірка.
– Мовчи! – видихнула вона. – Усім вам бракує самостій-

но набутого знання жіночої психіки! І якщо ти хочеш, щоб я 
й далі розповідала про твою кузину… – але цієї миті сили її 
вичерпались, і тепер очі в неї зблиснули, наче в тигриці, повз 
чию клітку проносять м’ясо. – ні, я не можу чути про це вже 
й сама! – вигукнула вона.
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– невже вона й справді так говорить? – спитав Ульріх. – 
вона й справді так сказала?

– та я що божого дня тільки й чую, що «сексуальна прак-
тика», та «вдалі обійми», та «животрепетні моменти кохання», 
та «залози», та «секреція», та «притлумлені бажання», та «еро-
тичне тренування» й «реґулювання статевого потягу»! Либонь, 
кожне має ту сексуальність, на яку він чи вона заслуговує, при-
наймні так стверджує твоя кузина. але невже я доконче заслу-
говую на таку високу?! 

вона затримала своїм поглядом Ульріхів погляд.
– Гадаю, що ні, – неквапно відповів її приятель. 
– зрештою, можна ж бо й сказати, що моя багата емоцій-

на обдарованість свідчить про особливо цінні фізіологічні влас-
тивості? – спитала бонадея, щасливо-двозначно всміхаючись.

до відповіді вже не дійшло. Коли по досить тривалому часі 
Ульріх відчув у собі якийсь спротив, крізь просвіти у фіранках 
іскрився живий день, і досить було поглянути в бік вікон, як 
затемнена кімната починала скидатися на склеп почуттів, що 
до невпізнання всохлися. бонадея лежала із заплющеними очи-
ма, не подаючи жодних ознак життя. відчуття, які тепер дава-
ло їй власне тіло, певною мірою нагадували відчуття дитини, 
впертість якої зламано дубцем. Кожна латочка її тіла, донесхо-
чу ситого й розбитого, очікувала ніжности морального прощен-
ня. від кого? Певна річ, не від чоловіка, в чиєму ліжку вона оце 
лежала і кого недавно благала вбити її, тому що хіть її годі було 
вгонобити ані жодними новими, ані ще натужнішими зусил-
лями. очей вона не розплющувала, щоб не бачити його. вона 
лише спробувала подумати: «Я лежу в його ліжку!» Цю фра-
зу та ще одну: «Я вже не дам прогнати мене звідси!» доти вона 
викрикувала подумки; тепер обидві ці фрази просто виражали 
ситуацію, з якої годі було вийти без прикрих прецедентів, що 
її ще очікували. бонадея неквапно, спроквола повернула свої 
думки до того місця, де вони урвалися.

 вона згадала про діотиму. Помалу на пам’ять спадали сло-
ва, цілі фрази й уривки фраз, але переважно це було лише від-
чуття задоволення своєю присутністю, коли в розмовах довко-
ла бриніли, проносячись повз її вуха, такі незрозумілі слова (їх 
навіть важко було запам’ятати), як гормони, миґдалики, хромо-
соми, зиготи чи внутрішня секреція. бо, щойно їх розмивало 
наукове освітлення, цнотливість її навчительки не знала жод-
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них меж. діотимі нічого не варто було сказати в колі своїх слу-
хачів: «статеве життя – це не ремесло, яке можна опанува-
ти, воно має завжди лишатися для нас високим мистецтвом, і 
його нам судилося опанувати в самому житті!» – але воднораз 
не відчувати нічого ненаукового, як тоді, коли в запалі гово-
рила про «стимулюючий» чи «вагомий момент». І такі ось ви-
рази її учениця пригадувала тепер з усією точністю. Критич-
ний аналіз обіймів, з’ясування їхнього фізичного аспекту, еро-
генні зони, шлях до найвищого задоволення жінки, дисциплі-
новані, уважні до своєї партнерки чоловіки… Ще якусь годину 
тому бонадея почувалася підло ошуканою цими науковими, ін-
телектуальними, піднесено-шляхетними термінами, які зазви-
чай викликали в неї захват. те, що такі слова мають значення 
не лише для науки, а й для почуттів, вона, на свій подив, усві-
домила аж тоді, коли з їхнього залишеного без уваги емоцій-
ного боку вже шугонуло полум’я. І тоді вона зненавиділа діо-
тиму. «Про такі речі говорити так, що від них уся втіха пропа-
дає!» – подумала вона й, охоплена страшним бажанням пом-
сти, вже майже не сумнівалася, що діотима, сама маючи чо-
тирьох чоловіків, їй, бонадеї, анічогісінько не дозволяє й отак 
дурить їй голову. атож, просвіта, за допомогою якої сексоло-
гія покладає край темним підступам статі, бонадеї й справді ви-
далася діотиминими інтрижками. тепер вона не розуміла цьо-
го так само, як своєї палкої туги за Ульріхом. вона спробува-
ла відновити в пам’яті хвилини, коли розбурхалися всі її дум-
ки й почуття. Приблизно так, мабуть, не може збагнути себе 
людина, що сходить кров’ю, коли згадує про свою нетерпляч-
ку, яка спонукала її зірвати із себе пов’язку! бонадеї спав на 
думку граф Ляйнсдорф, який подружнє життя назвав високим 
служінням, а діотимині книжки, де йшлося про подружнє жит-
тя, порівняв із раціоналізацією службових стосунків; на думку 
їй спав мультимільйонер арнгайм, який відродження подруж-
ньої вірности за допомогою ідеї тіла назвав справжнім велін-
ням часу; спали їй на думку й багато інших знаменитих чолові-
ків, що з ними вона познайомилася за цей час і вже навіть не 
пригадувала, гладкі вони чи худі, короткі в них ноги чи довгі. 
бо вона бачила в них лиш осяйне поняття знаменитости, і його 
доповнювала невиразна фізична маса на взірець того, як сма-
женій тушці молодого голуба надає змісту добре натоптана на-
чинка з городини, що прожилками просвічується крізь ніжну 
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шкірку. Міркуючи про все це, бонадея заприсягалася собі, що 
вже повік не стане здобиччю тих раптових штормів, які збива-
ють докупи високе й низьке, і присягалася так ревно, що ду-
хов ним зором, не маючи жодної фізичної певности, вже ба-
чила себе, якщо тільки вона суворо дотримуватиметься влас-
них намірів, коханою найкращого, найшляхетнішого з усіх чо-
ловіків, котрого вибере собі з-поміж залицяльників своєї ве-
ликої подруги. та позаяк наразі не можна було заперечувати, 
що вона, до того ж іще сяк-так одягнена, лежала в Ульріховому 
ліжку, не бажаючи розплющувати очей, то це глибоке відчут-
тя добровільного самоприниження, замість і далі давати втіху, 
обернулося на жалюгідне роздратування й злість.

Глибока причина пристрасти, через яку бонадеєне життя 
поділялося на такі протилежності, полягала не в чуттєвості, а 
в шанолюбстві. Про це розмірковував Ульріх, який добре знав 
свою подругу; він мовчав, щоб не викликати її докорів, і розгля-
дав її обличчя, яке ховало від нього свій погляд. Первісна фор-
ма всіх її палких жадань уявлялася йому жаданням почестей, 
яке заблукало й потрапило не в ті канали, навіть буквально не 
в ті нервові канали. а й справді, чому соціальне шанолюбство в 
намірах побивати рекорди, яке зазвичай має право тріумфува-
ти, коли випивають найбільше пива чи поначіплюють на шию 
найбільших коштовних каменів, – чому це шанолюбство не 
могло коли-небудь виявитися й так, як у бонадеї, – німфома-
нією?! Щоправда, тепер, коли це сталося, вона цю форму по-
каянно відкинула, він це бачив і добре розумів, що саме гли-
бока діотимина неприродність бонадеї, чиє тіло й без сідла за-
вжди вмів осідлати диявол, мала б імпонувати, здаватися рай-
ською. він розглядав її очні яблука, які, вгамувавшись, важко 
лежали в своїх улоговинах; він бачив перед собою її смагля-
вий, зухвало-кирпатий ніс і почервонілі ніздрі з гострими кра-
ями; він трохи збентежено розглядав різноманітні лінії цього 
тіла: ту, де на гладенькому корсеті ребер лежала велика, кругла 
грудь; ту, де з цибулини клубів виростала прогнута спина; роз-
глядав лінію гострих, цупких клавіш нігтів поверх м’яких пу-
чок. а коли він нарешті довго і з відразою заходився придив-
лятись до кількох невеличких волосин, що стриміли перед його 
очима з ніздрів коханки, на нього також наринули спогади про 
те, якою звабою ще недавно була для його жадань ця сама лю-
дина. Поривчасто-двозначна усмішка, з якою бонадея прийшла 
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«порозумітися», невимушеність, з якою вона відкидала всі до-
кори чи повідомляла що-небудь новеньке про арнгайма, ба на-
віть майже дотепна цього разу точність її спостережень… вона 
справді змінилась на краще, стала, здавалося, більш незалеж-
ною, сили, що підносили її вгору й кидали вниз, почувалися в 
ній урівноваженіше й вільніше, і Ульріха, який останнім ча-
сом дуже страждав від власної серйозности, ця відсутність у 
неї морального тягаря цілюще освіжила; він ще й тепер відчу-
вав, як радо слухав її тоді й спостерігав за грою її обличчя, що 
нагадувала гру сонця й хвиль. І раптом, поки очі його ще роз-
глядали тепер уже спохмурніле бонадеїне обличчя, йому спало 
на думку, що злими можуть бути, власне, лише люди серйоз-
ні. «Люди веселі, – міркував він, – від цього, можна вважати, 
просто застраховані. Це так само, як злодій в опері завжди спі-
ває басом!» Якимсь підозрілим чином це означало й для нього, 
що глибоке й похмуре між собою пов’язані; адже нема сумні-
ву в тому, що будь-яка провина стає легшою, якщо її припус-
тилася весела людина «через свою легковажність»; а з другого 
боку, можливо, що це стосується лише кохання, де спокусники 
мляві й нерішучі спричиняють біди куди руйнівніші й непро-
стиміші, ніж легковажні, навіть якщо одні й другі роблять про-
сто те саме. отак він розмірковував і був не лише розчарова-
ний тим, що година кохання, легко розпочавшись, завершува-
лася сумно, але й несподівано пожвавішав. 

за всім цим Ульріх якось непомітно для себе забув про те-
перішню бонадею; в задумі повернувшись до неї спиною й під-
перши рукою голову, він дивився крізь стіни на щось далеке-
далеке, коли оце його глухе мовчання спонукало її нарешті 
розплющити очі. Цієї хвилини він, ні про що не здогадуючись, 
міркував про те, як одного разу перервав був поїздку, не дої-
хавши туди, куди хотів, бо той прозорий день по-звідницькому 
скинув таємниче покривало з околиць, спокусив його вийти зі 
станції на прогулянку, а коли настала ніч, облишив без речей 
у якомусь містечку, де він саме опинився, проблукавши кілька 
годин. Ульріх узагалі, як йому пригадувалося, завжди схильний 
був завіюватися хтозна-куди й на хтозна-скільки часу і ніколи 
не повертатись тим самим шляхом; і раптом один дуже дале-
кий спогад, що належав до того періоду його дитинства, куди 
він зазвичай ніколи не діставався, пролив світло на його життя. 
Крізь шпарину незмірно короткого часу він, здалося йому, зно-
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ву відчув оте загадкове бажання, що тягне дитину до речі, яку 
вона бачить і хоче її торкнутися чи навіть стромити до рота, на 
чому й завершуються, немовби зайшовши в глуху вуличку, всі 
чари; і стільки ж, мабуть, часу йому здавалося, ніби точнісінь-
ко таке саме, не краще й не гірше, і те бажання дорослих, яке 
вабить їх у далеку далину, щоб зробити її близькою, бажання, 
що володіло й ним самим і, судячи з його лише трохи замас-
кованої допитливістю беззмістовности, вочевидь вирізнялося 
якоюсь необхідністю; і втретє тло цієї картини обернулося, на-
решті, на той сповнений нетерпіння й розчарування епізод, в 
який, хоч обоє вони цього й не прагнули, вилилося їхнє ниніш-
нє побачення. оце вилежування поруч у ліжку тепер видало-
ся йому таким по-дитячому наївним і безглуздим, що далі вже 
нікуди. «але що ж можна цьому протиставити – оту застиглу, 
повітряно-безмовну любов до далекої далини, таку саму без-
плотну, як день ранньої осени? – спитав він себе. – теж, ма-
буть, просто своєрідна дитяча гра, – із сумнівом подумав він 
і пригадав кольорові картинки з тваринами, картинки, що їх 
у дитинстві він любив палкіше, ніж оце сьогодні свою подру-
гу. але бонадея надивилася на його спину вже досить для того, 
щоб усвідомити свій неталан, і сказала йому:

– Це все через тебе!
Ульріх з усмішкою обернувся до неї і, не довго думаючи, 

відповів: 
– за кілька днів приїде моя сестра й зостанеться жити в 

мене. Я тобі вже казав? Ми тоді навряд чи зможемо зустріча-
тись.

– надовго? – спитала бонадея.
– надовго, – відповів Ульріх і знов усміхнувся.
– то й що? – сказала бонадея. – Хіба це – перешкода? 

Чи не хочеш ти переконати мене, що сестра не дозволить тобі 
мати коханку? 

– саме в цьому я й хочу тебе переконати, – відповів Ульріх.
бонадея засміялася.
– сьогодні я прийшла до тебе просто так, без ніякого на-

міру, а ти навіть не дав мені розповісти все до кінця! – дорік-
нула вона йому.

– натура в мене влаштована, як та машина, що безперерв-
но знецінює життя! – відповів Ульріх. – Мені хочеться коли-
небудь стати іншим! 
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зрозуміти Ульріха бонадея ніяк не могла, однак цієї хвили-
ни норовливо згадала, що кохає його. вона раптом перестала 
бути невгамовним привидом власних нервів, зробилася якоюсь 
переконливо природною і сказала просто:

– ти закрутив з нею роман!
за ці слова Ульріх її покартав і то суворіше, ніж хотів.
– Я поклав собі довго не любити жодної жінки по-іншому, 

ніж так, ніби вона мені – сестра, – сказав він і змовк.
його мовчання затяглося й справило на бонадею вражен-

ня глибшої рішучости, ні це, можливо, було в ньому закладено. 
– о, та ти ж збоченець! – раптом застережливо-пророчо 

вигукнула вона й підхопилася з ліжка, щоб якомога скоріше 
податися знов до діотими, до її школи любовної премудрости, 
двері якої перед покаянно-посвіжілою блудницею стояли про-
стодушно відчинені. 

24.
Аґата вже справді тут 

Увечері цього дня надійшла телеграма від аґати, а пополудні 
другого дня приїхала й вона сама.

Ульріхова сестра мала з собою лише кілька валіз – так, як 
вона й задумала: зоставити все в минулому; а проте число тих 
валіз не зовсім відповідало її намірам: «викинь усе, що маєш, 
у вогонь – аж до черевиків!» Ульріх, почувши про ці наміри, 
розсміявся: вогню уникли навіть дві коробки з капелюшками. 

на аґатиному чолі проступив чарівний вираз образи й мар-
них роздумів про неї.

Чи мав рацію Ульріх, коли висловив невдоволення таким 
недосконалим виявом почуттів, глибоких і прекрасних, – хтоз-
на, бо це запитання аґата обійшла мовчанкою; радість і рей-
вах, мимоволі викликані її приїздом, шуміли в неї у вухах і ме-
рехтіли в очах, як танок під духовий оркестр. вона була дуже 
весела й почувалася трохи розчарованою, хоч нічого певного 
й не очікувала, і, поки їхала сюди, навіть зумисне не важилася 
ні на що розраховувати. вона лише враз відчула глибоку вто-
му, пригадавши минулу ніч, коли до ранку не склепила очей. І 
зраділа, коли невдовзі Ульріх зізнався, що, одержавши її теле-
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граму, вже не встиг перенести якусь свою зустріч, призначену 
на пообідню пору; він пообіцяв за годину повернутись і з ми-
лою, аж смішною, церемонністю влаштував сестру на канапі у 
себе в кабінеті.

Коли аґата прокинулася, та година вже давно минула, а 
Ульріха не було. Кімнату поглинали глибокі сутінки, і все в ній 
здалося аґаті таким чужим, що їй аж страшно стало на дум-
ку, що ось воно – нове життя, на яке вона так очікувала. на-
скільки вона могла розгледіти, стіни були заставлені полиця-
ми з книжками, як колись у батьківському домі, а столи за-
кидані паперами. аґата з цікавістю прочинила двері й ступи-
ла до сусідньої кімнати. тут її погляд упав на шафи з одягом, 
ящики для взуття, боксерську грушу, гантелі, шведську стінку. 
вона рушила далі й знову наштовхнулася на книжки. Потім ді-
йшла до одеколонів, есенцій, щіток і гребінців у ванній кімна-
ті, до братового ліжка, до мисливських прикрас у передпокої. 
Шлях її позначали спалахи й згасання світла, але Ульріх з волі 
випадку нічого цього не бачив, хоч і був уже вдома; він вирі-
шив поки що сестру не будити, щоб вона якомога довше відпо-
чила, й тепер зіткнувся з нею на сходах, коли підіймався з кух-
ні; кухня була в підвалі, й користувався він нею рідко. він шу-
кав там для аґати якогось поживку, бо цього дня в будинку че-
рез його непередбачливість не виявилося навіть найнеобхідні-
шої прислуги. Коли вони опинилися віч-на-віч, аґата відчула, 
як доходять ладу доти хаотичні її враження, і їй стало так не-
зручно, аж охопив розпач, і перше, що їй спало на думку, – це 
втекти. була в цьому домі якась апатія, якесь нагромадження 
байдужости, і це її лякало. 

Ульріх, завваживши це, вибачився й заходився жартома да-
вати пояснення. він розповів, як улаштовував це своє житло, 
докладно спинився на його історії, починаючи від оленячих ро-
гів, що їх придбав, не бувши мисливцем, і завершуючи боксер-
ською грушею, яку змусив перед аґатою потанцювати. аґата 
ще раз оглядала все так серйозно, що це аж викликало триво-
гу, й щоразу, коли вони переходили з кімнати в кімнату, навіть 
сторожко повертала назад голову. від цього іспиту Ульріхові 
хотілося дістати задоволення, але в міру того як він далі пока-
зував своє житло, воно ставало йому чимраз неприємнішим. 
на поверхню спливало те, що звичка досі приховувала, – що 
мешкав він лише у справді необхідних кімнатах, а решта були 
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немовби сяким-таким декором для них. Коли вони обійшли бу-
динок і посідали, аґата спитала:

– то навіщо ж ти це зробив, коли воно тобі не до вподоби? 
брат пригощав її чаєм і всім, що знайшлося на кухні, нама-

гаючись бодай із запізненням показати свою гостинність, щоб 
ця друга зустріч хоча б турботою про побут не поступалася 
першій. бігаючи туди-сюди, він запевняв сестру:

– У мене тут усе якесь тимчасове, якесь не таке й зі мною 
не має геть нічого спільного. 

– Чого ж, усе дуже мило, – втішила його аґата.
тоді Ульріх завважив, що якби зробив був інакше, то ви-

йшло б, мабуть, іще гірше.
– терпіти не можу помешкань, обставлених за душевними 

мірками, – сказав він. – У такому разі мені здавалося б, що я 
замовив в інтер’єрника й самого себе! 

на це аґата відповіла:
– Я теж боюся таких помешкань.
– І все ж так воно лишатися не може, – рішуче заявив 

Ульріх. 
він сидів поруч із нею за столом, і вже те, що тепер їм 

доведеться завжди їсти разом, тягло за собою цілу купу за-
питань. По суті, він був просто вражений, усвідомивши, що 
віднині багато чого справді має змінитися; в його очах це 
було небачене досягнення, якого від нього очікують, і попер-
вах завзяття йому, як це буває з кожним новеньким, не бра-
кувало.

– самотня людина, – відповів він на поблажливу готов-
ність сестри лишити все так, як є, – може мати слабкість; се-
ред решти її властивостей цієї й не видно, вона в них розчиня-
ється. та коли яку-небудь слабкість ділять двоє, то порівняно 
з властивостями, які в них не спільні, ця слабкість набуває по-
двійної ваги й наближається до бажаного переконання. 

аґата так не гадала. 
– Інакше кажучи, як братові й сестрі нам не можна робити 

багато чого такого, що ми дозволяли собі порізно. але ж саме 
тому ми й з’їхалися. 

аґаті це сподобалося. однак неґативне потрактування – ні-
бито з’їжджаються люди лише задля того, щоб чогось не роби-
ти, – її не вдовольнило, і по хвилі вона, повертаючись до ме-
блів, замовлених у дорогих поставників, сказала: 
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– Усе ж таки я цього до кінця не розумію. навіщо ж, влас-
не, ти так усе влаштовував, якщо це, на твою думку, була по-
милка? 

Ульріх бачив веселі очі сестри і вдивлявся в її обличчя; над 
трохи пом’ятою подорожньою сукнею, якої вона ще не перев-
дягла, це обличчя раптом видалося йому сріблисто-гладеньким 
і таким навдивовижу реальним, що було від нього однаково й 
близько, й далеко або що близькість і далекість у цій реальнос-
ті сходили нанівець, як ото, бува, над сусідським дахом з небес-
ної далини зненацька з’являється місяць.

– навіщо я так зробив? – перепитав він, усміхаючись. – 
Уже й не пригадую. Мабуть, через те, що так само легко мож-
на було зробити й по-іншому. Я не відчував відповідальности. 
Я мав би менше шансів пояснити тобі, що безвідповідальність, 
з якою ми тепер живемо, вже б могла бути щаблем до нової 
відповідальности.

– Яким чином? 
– ох, та будь-яким. ти ж бо знаєш: життя окремої люди-

ни – це, мабуть, дише невеличке відхилення в той чи той бік 
від найімовірнішого середнього значення певного ряду. ну, і 
таке інше. 

з усього цього аґата чула лише те, щó розуміла. 
– так і виходить оте «досить мило» та «дуже мило», – про-

мовила вона. – скоро вже й не відчуватимемо, як гидко живе-
мо. та часом аж моторошно стає, немовби раптом прокидаєш-
ся від летаргійного сну й бачиш, що лежиш у морзі! 

– а як був обставлений твій дім? – спитав Ульріх.
– По-міщанському. По-гаґауерському. «дуже мило». так 

само фальшиво, як і твій. 
тим часом Ульріх узяв олівця й накидав ним на скатерці 

план будинку й новий розподіл кімнат. він зробив це так лег-
ко і швидко, що аґата, по-хазяйському спробувавши захисти-
ти рукою скатерку, спізнилася, й урешті її рука марно лягла на 
його руку. до ускладнень знов дійшло аж тоді, коли довелося 
визначати принципи умеблювання. 

– ось маємо будинок, – стояв на своєму Ульріх, – і треба 
обставити його по-новому, для нас обох. але загалом це питан-
ня на сьогодні вже застаріло й утратило сенс. «створити дім» 
– це однаково що оздобити вітрину, за якою більш нічого не-
має; нині суспільні й особисті стосунки для власного дому вже 



255

не досить міцні, ніхто вже не дістає справжнього задоволення, 
демонструючи про людське око постійність і сталість. Колись 
це робили, й кількістю кімнат, прислуги та гостей можна було 
показати, хто ти такий. а тепер майже всі відчувають, що без-
формне життя – це єдина форма, яка відповідає різноманіт-
ним бажанням і можливостям, що наповнюють життя, і молодь 
або віддає перевагу голій простоті, що нагадує театр без стіль-
ців чи крісел, або мріє про величезні валізи й змагання з боб-
слею, про тенісні чемпіонати й фешенебельні готелі край ав-
тостради з видом на затоку і з тихоплинною музичкою в номе-
рах, яку можна робити й гучнішою, й тихішою.

так він казав, казав досить спокійно, ніби провадив світську 
бесіду й перед ним сиділа чужа жінка; говорячи, він, по суті, 
намагався вибратись на поверхню, тому що в цій їхній зустрічі 
його бентежило поєднання завершености й початку. 

але сестра, вислухавши Ульріха, спитала:
– то ти, отже, пропонуєш, щоб ми поселилися в готелі? 
– та ні, в жодному разі! – поквапився запевнити її Уль-

ріх. – Хіба що іноді, як кудись поїдемо. 
– а на решту часу поставимо собі на якому-небудь острові 

курінь або десь у горах зруб?
– Ми влаштуємося, звичайно, тут, – відповів Ульріх по-

важно, як це такій розмові й годилося. 
Їхня бесіда на хвилю урвалась; Ульріх підвівся й заходив 

туди-сюди кімнатою. аґата вдала, ніби поправляє щось в обля-
мівці сукні, й нахилила голову нижче від того рівня, на якому 
доти зустрічалися їхні погляди. зненацька Ульріх спинився й 
силувано, але щиро промовив: 

– аґато, люба моя, є коло питань, яке дуже широке, але 
не має центра. І всі ці питання зводяться до одного: «Як мені 
жити?»

аґата встала й собі, але на нього все ще не дивилася. тільки 
стенула плечима й сказала:

– треба спробувати! – до чола їй прилинула кров; та коли 
вона підвела голову, очі її пустотливо сяяли, й лише на що-
ках затримався рум’янець, немовби, пропливаючи, хмарка. – 
Якщо ми хочемо лишитися разом, – промовила вона, – то на-
самперед ти маєш допомогти мені розпакувати речі й розклас-
ти їх, куди треба, а також допомогти мені переодягтися, бо по-
коївки я тут ніде не бачила!
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нечисте сумління знов електричним струмом ударило її 
братові в руки й ноги, ґальванізувавши їх, щоб вони зарухали-
ся й під орудою аґати і з її допомогою надолужили його неу-
важність. він заходився спорожнювати шафи так, як ото мис-
ливець патрає дичину, й пішов зі своєї спальні, поклявшись, 
що тепер вона належить аґаті, а сам він, мовляв, уже десь зна-
йде собі канапу. Ульріх жваво переносив хатні речі, які доти 
тихенько, мов квіти в декоративному саду, жили на своїх міс-
цях, очікуючи єдиної переміни у своїй долі, коли їх вибере собі 
чиясь рука. на стільцях повиростали гори костюмів, а на скля-
них поличках у ванній кімнаті – після того, як там усі при-
чандали для догляду за тілом були ретельно відсунуті в один 
бік, – утворилися чоловічі й жіночі відділення; і коли весь лад 
було більшою чи меншою мірою обернено на безлад, забутими 
на колишньому місці врешті лишилися тільки Ульріхові лискучі 
шкіряні пантофлі, що нагадували тепер ображену болонку яку 
викинули з її кошика, – жалюгідне видовище зруйнованого 
комфорту з його не менш приємною, аніж нікчемною приро-
дою. але розчулюватися з цього приводу часу не було, бо вже 
надійшла черга аґатиних валіз, і хоч їх було, здавалося, й не ба-
гато, в них виявилося невичерпне багатство дбайливо складе-
них речей, які, виходячи на волю, розстилалися й просто-таки 
розквітали в повітрі сотнями троянд, що їх штукар видобуває 
зі свого капелюха. І все це треба було розвішати й розкласти, 
пострушувати й поскладати стосиками, а позаяк Ульріх допо-
магав, то не обходилося без інцидентів і сміху.

але за всією цією метушнею Ульріх не міг думати, по суті, 
ні про інше, крім незмінно про одне: що все своє життя і на-
віть ще кілька годин тому він був сам. І ось тут – аґата. Ця 
коротка фраза: «аґата вже тут» повторювалася хвилями, нага-
дувала подив хлопчика, якому подарували іграшку, мала в собі 
щось таке, що сковувало розум, а з другого боку – й майже 
незбагненну повноту реальности, і зрештою раз у раз поверта-
ла до коротенької фрази: «аґата вже тут». «виходить, вона ви-
сока й струнка?» – міркував Ульріх, крадькома стежачи по-
глядом за сестрою. але вона була зовсім не така: на зріст ниж-
ча від нього, а плечі мала широкі й на вигляд міцні. «Чи вона 
приваблива?» – питав він себе. але й цього сказати не можна 
було: її гордий ніс, наприклад, був, якщо дивитися збоку, тро-
хи кирпатий; тут ховалася куди глибша чарівливість, аніж про-
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сто привабливість. «Чи вона, зрештою, гарна?» – якось дивно 
спитав себе Ульріх. бо це запитання далося йому нелегко, хоч 
аґата, якщо відкинути всі формальності, була для нього жінка 
чужа. адже внутрішнього табу на те, щоб дивитися на кревну 
родичку з чоловічою любов’ю, нема, це – просто звичай або 
це ґрунтується на кружних шляхах моралі й гігієни; та й те, 
що вони з аґатою виховувалися не разом, завадило виникнен-
ню між ними стерильних братерсько-сестринських почуттів, 
які зазвичай панують у європейських сім’ях. але досить було 
вже того, що вони – рідня, щоб їхнє сприйняття одне одного 
– навіть у такій безневинній дрібниці, як лише думка про кра-
су другого,– на самому початку втратило ту виняткову гостро-
ту, брак якої Ульріх відчув цієї миті з очевидного свого збенте-
ження. адже, щоб назвати кого- чи що-небудь гарним, потріб-
но, мабуть, насамперед його знайти, хай це буде який-небудь 
краєвид чи кохана жінка; і ось воно, знайшовшись, – перед 
утішеним шукачем, зазирає йому в очі, й здається, що тільки 
його одного воно й чекало; і хоч отакою, зачарованою тим, що 
тепер вона належить йому й хоче, щоб він її відкрив, сестра 
надзвичайно йому подобалася, він усе ж таки подумав: «на-
звати рідну сестру по-справжньому гарною не можна, можна 
хіба лише тішитися тим, що вона до вподоби решті чоловіків». 
але потім там, де доти стояла тиша, він кілька хвилин чув аґа-
тин голос. І який же був у неї голос? Хвилі духмянощів линули 
вслід за маянням її суконь. І які ж були ті духмянощі? У маян-
ні суконь проглядало то коліно, то ніжний пальчик, то непокір-
ний кучерик. Про це можна було сказати лише одне: воно вже 
тут. воно було тут, де досі не було нічого. Різниця у зворушли-
вості поміж найбільш натхненною хвилиною, коли Ульріх ду-
мав про покинуту сестру, й найбільш порожньою з хвилин те-
перішніх – ця різниця чарувала так само глибоко й очевидно, 
як тоді, коли сонце сповнює затінену місцину теплом і духмя-
нощами розквітлих трав! 

аґата помічала, що брат спостерігає за нею, але взнаки не 
давала. Коли западала мовчанка і їхні запитання й відповіді не 
те що уривались, а, здавалося, радше зависали, наче автомо-
біль з вимкненим двигуном, над глибокою й небезпечною про-
валиною, – в такі хвилини вона, відчуваючи, що Ульріхів по-
гляд стежить за її рухами, також тішилася цією надрельністю 
і спокійним запалом, пов’язаним із цим возз’єднанням. а коли 
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вони завершили розпаковувати й розкладати речі й аґата сама 
лишилась у ванній кімнаті, сталася пригода, яка мало не вов-
ком удерлася до цієї чарівної мирної картини. аґата роздягла-
ся до білизни в кімнаті, де тепер, покурюючи сиґарету, сторо-
жем сидів біля її майна Ульріх. Хлюпаючись у воді, аґата роз-
мірковувала про те, що робити. Прислуги не було, дзвонити, 
отже, не мало сенсу так само, як і гукати, й не лишалося, схо-
же, нічого іншого, ніж загорнутися в Ульріхів купальний халат, 
що висів на стіні, постукати у двері й вислати брата з кімнати. 
Проте аґата зраділо засумнівалася в тому, чи за таких серйоз-
них довірчих взаємин, які поміж них хоч іще й не усталились, 
але щойно все ж таки виникли, – чи годиться їй, отже, пово-
дитись, як юній дамі, і просити Ульріха вийти; тому вона покла-
ла не допускати ніякої двозначної жіночности й постати перед 
ним природно, запанібрата, – такою, якою він мав сприймати 
її і не зовсім одягненою. 

та коли вона рішуче вийшла з ванної, серце в кожного з 
них несподівано забилося частіше. обоє намагалися не показу-
вати свого збентеження. Якусь хвилю обоє не могли позбутись 
отієї природної непослідовности, яка на пляжі дозволяє майже 
цілковиту голизну, а в кімнаті облямівку сорочки чи штанців 
обертає на контрабандистську стежку романтики. Коли аґа-
та постала у відчинених дверях на тлі освітленого передпокою, 
наче огорнена легеньким батистовим серпанком срібляста ста-
туя, Ульріх безпорадно всміхнувся; намагаючись говорити аж 
надто невимушено, вона зажадала подати їй панчохи й сукню, 
які виявились, однак, аж у наступній кімнаті. Ульріх повів се-
стру до тієї кімнати, й аґата, викликаючи в нього приховува-
ний захват, попростувала туди трохи аж по-хлопчачому, сама 
втішаючись цим зі своєрідною впертістю, до якої схильні вда-
ватися жінки, коли не почуваються під захистом своїх спід-
ниць. згодом, коли аґата, наполовину вдягнувши сукню, а на-
половину зашпортавшись у ній, покликала Ульріха на допомо-
гу, сталася нова пригода. Поки він порався коло застібок у неї 
на спині, вона – без сестринських ревнощів, ба більше, навіть 
якось аж задоволено – збагнула, що він чудово розуміється в 
жіночому одязі, й сама жваво поверталася туди й сюди, як того 
й вимагав характер цього процесу. 

а Ульріха, що нахилився до трепетно-ніжної й усе ж таки 
пругкої шкіри її плечей і зосереджено, з почервонілим чолом 
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клопотався незвичним ділом, охопило на диво приємне відчут-
тя, яке навряд чи можна було визначити словами, бо тоді дове-
лося б сказати, що тіло його було однаковою мірою збентеже-
не й тим, що поруч із ним жінка, й тим, що поруч ніякої жінки 
нема. а втім, так само легко можна було сказати, що Ульріх, хоч 
і не мав сумніву в тому, що твердо стоїть на ногах, водночас від-
чував, немовби витягується із самого себе, так ніби щойно діс-
тав у цілковиту власність іще одне тіло, багато доладніше. 

тому коли він випростався, то першими його словами до се-
стри були:

– тепер я знаю, хто ти. ти – моє себелюбство!
Це пролунало, може, й досить дивно, але він висловив 

справді те, що його хвилювало. 
– У певному розумінні мені завжди бракувало справжньо-

го себелюбства, такого глибокого в багатьох людей, – пояснив 
він. – а тепер воно – чи то через якусь помилку, чи то так 
судила доля – замість мене самого вочевидь втілилось у тобі! 
– просто додав він. 

того вечора це була його перша спроба відзначити сестрин 
приїзд яким-небудь висновком. 

25.
Сіамські близнюки 

згодом того самого вечора він повернувся до цієї теми ще 
раз.

– Мені, щоб ти знала, – почав він розповідати сестрі, – не 
властивий певний вид себелюбства – таке собі ніжне ставлен-
ня до самого себе, природне, здається, для більшости людей. 
не знаю, як пояснити це якомога краще. Я міг би, приміром, 
сказати, що завжди мав коханок, з якими ніколи не знаходив 
спільної мови. вони були ніби ілюстрації до несподіваних моїх 
ідей, карикатури на мій настрій, тобто, по суті, лише прикла-
ди моєї нездатности мати природні взаємини з людьми. Уже це 
свідчить про те, як людина ставиться до самої себе. власне, я 
завжди знаходив собі коханок, які мені не подобались… 

– о, щодо цього ти маєш цілковиту рацію! – перебила 
його аґата. – Якби я була чоловіком, то не відчувала б жодних 
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докорів сумління через те, що поводилася б із жінками казна-
як. Я б теж бажала їх лише через своє недбальство і з подиву.

– Правда? дуже мило з твого боку!
– Жінки – кумедні паразити. Життя чоловіка вони ділять 

разом із собакою. – аґата заявила про це без будь-якого мо-
рального обурення. очі в неї були заплющені, вона відчувала 
приємну втому, рано лягла, й Ульріх, прийшовши сказати їй 
на добраніч, побачив, як сестра лежить на його місці в ліжку. 

але це було те саме ліжко, де півтора дні тому лежала бона-
дея. Мабуть, тому Ульріх знов і завів мову про своїх коханок. 

– але цим я хотів лише нагадати про свою нездатність до 
бодай трохи обґрунтованих взаємин із самим собою, – ще 
раз промовив він, усміхнувшись. – Якщо мене й може щось 
зацікавити, то це – ланка певного взаємозв’язку, суголосна 
якій-небудь ідеї. сам факт я, власне, волів би бачити вже в ми-
нулому, в пам’яті; марнувати на нього емоції зараз – це, як 
на мене, річ малоприємна і до смішного недоречна. отак сто-
їть справа, якщо спробувати змалювати тобі себе без поблаж-
ливости. а найперша й найпростіша ідея, принаймні замолоду, 
полягає в тому, що ти – мерзотник, якого світ іще не бачив, 
але очікував. та коли тобі вже за тридцять, це минає! – він 
на хвилю замислився, потому сказав: – ні! Про себе розпо-
відати дуже важко! адже я, власне, мав би сказати, що жод-
ної постійної ідеї ніколи не тримався. така мені не трапляла-
ся. Ідею треба було б любити, як жінку. Раювати, коли повер-
таєшся до неї. І вона завжди в тобі! І ти шукаєш її в усьому, 
крім себе! таких ідей я ніколи не знаходив. з так званими ве-
ликими ідеями в мене завжди були стосунки, як у чоловіка з 
чоловіком. Можливо, і справедливо званими так. Я не вважав, 
що народжений підкорятися, вони спонукали мене скидати їх 
і ставити на їхнє місце нові. так, мабуть, саме ці ревнощі при-
вели мене в науку, закони якої люди шукають спільно й та-
кож не вважають непорушними! – він знову примовк і засмі-
явся – чи то із самого себе, чи то зі своєї розповіді. – та хай 
там що, – споважнів він, – але я, не пов’язуючи з собою жод-
ної ідеї чи пов’язуючи з собою будь-яку, помалу забув, як тре-
ба по-справжньому сприймати життя. багато глибше воно хви-
лює мене, по суті, тоді, коли я читаю про нього в романі, де 
його підпирає яка-небудь концепція. та коли я збираюся жити 
ним в усій його ґрунтовності й повноті, воно щоразу починає 
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здаватися мені вже застарілим і по-старомодному детальним, 
а щодо ідей – відсталим. І я не думаю, що тут справа в мені. 
адже більшість людей нині не відрізняються одне від одного. 
Щоправда, багато хто дурить сам собі голову тим, нібито жит-
тя дарує йому страшенно велику радість, – це так, як ото учнів 
молодших класів учать перестрибувати через квітничок, при-
ховуючи за цим певний намір, і діти це відчувають. насправ-
ді вони здатні так само спокійнісінько заподіяти одне одному 
смерть, як і щиро поладнати між собою. адже наш час, безпе-
речно, не сприймає серйозно подій і пригод, якими він пере-
повнений. Коли вони стаються, то викликають схвильованість. 
але тоді вони одразу спричиняють і нові події, таку собі кров-
ну помсту подій, необхідність проказати всі літери абетки від 
«б» до кінця, тому що вже сказано «а». але в таких подіях на-
шого життя менше життя, ніж у книжці, тому що їх не пов’язує 
ніякий сенс.

так казав Ульріх. навмання. то з таким настроєм, то з та-
ким. аґата не відповідала; очей вона все ще не розплющувала, 
проте всміхалася.

нарешті Ульріх промовив:
– Уже й не пригадую, про що я тобі розповідав. схоже, по-

вернутися на початок мені вже не пощастить.
вони хвилю помовчали. Ульріх міг пильніше придивитися 

до обличчя сестри, незахищене поглядом її очей. воно лежа-
ло перед ним латкою голого тіла, як лежать жінки, коли збира-
ються гуртом у жіночій купальні. Природний жіночий цинізм, 
залишений без охорони, цинізм цього видовища, не розрахова-
ного на чоловіка, все ще справляв на Ульріха незвичний вплив, 
хоч і давно вже не такий глибокий, як у перші дні їхньої пер-
шої зустрічі, коли аґата відразу наполягла на своєму сестрин-
ському праві розмовляти з ним по змозі без жодних сентимен-
тальних манівців, позаяк він для неї, мовляв, – не такий са-
мий чоловік, як решта. Ульріх пригадав, як у дитинстві жахавсь 
і воднораз чудувався, коли бачив на вулиці вагітну жінку чи 
матір, котра годувала дитину груддю; тоді таємниці, старанно 
приховувані від хлопчика, зненацька невимушено й випукло 
проступали на сонці. І, мабуть, рештки таких вражень він но-
сив у собі ще довго-довго, бо раптом у нього зринуло таке від-
чуття, немовби тепер він цілком їх позбувся. те, що аґата була 
жінка й у своєму житті вже, певно, дещо побачила, йому уяв-
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лялося чимось приємним і вигідним; у розмові з нею не потріб-
но було стежити за собою так, як у розмові з молодою дівчи-
ною; ба більше, йому видавалося зворушливо-природним те, 
що з дорослою жінкою, коли брати моральний бік, усе прості-
ше. Крім того, він відчував потребу взяти її під захист і за що-
небудь віддячити їй яким-небудь добром. він поклав собі зро-
бити для неї все, що тільки в його змозі. він навіть вирішив під-
шукати їй нового чоловіка. І ця потреба чинити добро майже 
непомітно для нього повернула йому втрачену нитку розмови. 

– наше себелюбство, мабуть, зазнає змін у період статево-
го визрівання, – несподівано сказав він. – адже тоді такий 
собі луг ніжности, де ми доти гралися, йде під косу, і з нього 
виходить корм для одного досить певного інстинкту. 

– Щоб корова давала молоко! – грубо і з гідністю, але не 
розплющуючи очей, докинула після невеличкої паузи аґата. 

– авжеж, усе це між собою, мабуть, пов’язане, – промо-
вив Ульріх і повів далі: – отож у нашому житті настає такий 
момент, коли воно втрачає майже всю свою ніжність, і вона зо-
середжується на тому одному-єдиному пункті, який потім так і 
лишається нею перевантажений. Чи не здається й тобі, що це 
– те саме, коли б повсюди на землі стояла жахлива засуха, а 
десь в одному-єдиному місці безперестанку лив дощ?!

– Мені здається, в дитинстві я так любила своїх ляльок, як 
ніколи в житті не любила жодного чоловіка, – відповіла аґа-
та. – Коли ти поїхав, я знайшла на горищі коробку з колишні-
ми своїми ляльками. 

– І що ти з ними зробила? – поцікавився Ульріх. – Роз-
дарувала? 

– Кому б я їх дарувала? Я влаштувала їм у грубі кремацію, 
– відказала вона.

Ульріх пожвавішав: 
– Коли я згадую про свою ранню-ранню пору, то мені хо-

четься сказати, що тоді між внутрішнім і зовнішнім світами 
майже не було поділу. Коли я намагався навкарачки до чого-
небудь доп’ястися, воно летіло до мене на крилах; а коли ста-
валося що-небудь важливе для нас, то хвилювалися не лише ми 
– закипали навіть самі речі. не хочу стверджувати, що в таких 
випадках ми були щасливіші, ніж згодом. адже тоді ми ще не 
належали самі собі; нас, по суті, ще не було взагалі; особистий 
стан кожного з нас іще не був чітко відмежований від стану 
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світу. Це звучить дивно, але все ж таки це правда, якщо я ска-
жу, що наші почуття, наші бажання, та й самі ми не були ще 
цілком у собі. Ще дужче здивує, коли я з таким самим правом 
скажу: ще не цілком від себе відійшли. адже якщо сьогодні ти, 
вважаючи, що цілком належиш собі, як виняток раптом спи-
таєш себе, хто ти, власне, така, то зробиш саме таке відкрит-
тя. ти завжди бачитимеш себе збоку, немовби яку-небудь річ. 
І виявиш, що за одних обставин ти злишся, а за інших – су-
муєш, як ото, буває, пальто в тебе один раз мокре, а іншим ра-
зом – аж парке. спостерігай скільки завгодно, а зазирнути 
тобі пощастить лише в те, що позаду тебе, не далі, і в жодному 
разі не в те, що в самому тобі. Роби що завгодно, а ти однаково 
лишатимешся поза собою, і винятки з цього становлять лише ті 
нечисленні моменти, коли про тебе можуть сказати: «він вий-
шов із себе». Щоправда, ми, повироставши, вже маємо змогу 
винагородити себе тим, що при будь-якій нагоді, коли це нам 
приємно, дозволяємо собі подумати: «Я є». ти бачиш автомо-
біль, і тобі якимсь чином невиразно спливає на думку: «Я бачу 
автомобіль». ти кохаєш чи сумуєш і бачиш, що кохаєш чи су-
муєш ти. але в повному розумінні немає ні того автомобіля, ні 
твого суму, ні твого кохання, ані цілком тебе самого. вже не-
має нічого цілком такого, яким воно було колись у дитинстві. 
Усе, чого ти торкаєшся – аж до самісінького твого нутра, пев-
ною мірою застигає, щойно тобі вдається стати «особистіс-
тю», і зостається лише огорнена винятково й суто зовнішнім 
буттям, примарна, туманна ниточка самовпевнености й по-
хмурого себелюбства. Що тут не так? складається враження, 
немовби щось можна ще повернути! адже ніхто не стверджу-
ватиме, нібито маленький хлопчик відчуває що-небудь не так, 
як дорослий чоловік! Я не маю на це жодної остаточної від-
повіді, хоч яка-небудь окрема думка з цього приводу в мене й 
знайшлася б. але я вже давно дав відповідь на це тим, що роз-
любив отакі «Я є» й отакий світ. 

Ульріхові було приємно, що аґата слухала його не переби-
ваючи, бо він не очікував відповіді від неї так само, як і від са-
мого себе, й був певен, що потрібної йому відповіді наразі не 
дав би ніхто. Проте в нього ні на мить не зринало побоювання, 
що те, про що він казав, виявиться для неї надто складним або-
що. У своїх розмислах він не вбачив філософування й навіть 
не вважав, що завів мову на якусь незвичайну тему; так тер-
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мінологічні труднощі не стають на заваді якому-небудь юнако-
ві – а саме його Ульріх і нагадував у цій ситуації – вважати 
все простим, коли він з кимось іншим, хто його під’юджує, об-
мінюється вічними запитаннями: «Хто ти такий? Я – ось хто». 
впевненістю, що сестра здатна зрозуміти кожне його слово, 
Ульріха наснажувала її присутність, а не власні роздуми. він 
не зводив погляду з її обличчя, і в цьому обличчі було щось 
таке, що робило його щасливим. Це обличчя із заплющени-
ми очима зовсім не відштовхувало. невідь-чому воно притягу-
вало його до себе; йому навіть здавалося, що воно тягло його 
в якусь бездонну глибину. занурюючись у споглядання цього 
обличчя, він ніде не знаходив того мулистого дна усунених пе-
решкод, від якого відштовхується, пірнувши в кохання, люди-
на, щоб повернутися на берег. але Ульріх звик сприймати сим-
патію до жінки як силоміць перекинуту з ніг на голову антипа-
тію до людини, що – хоч він цього й не схвалював – дає пев-
ну ґарантію в цій симпатії не загубитись, отож чиста прихиль-
ність, до якої він з цікавости схилявся чимдалі дужче, злякала 
його, майже як порушення рівноваги, і невдовзі він уник цього 
стану й, щоб повернути аґату до реальности, на радощах вдав-
ся до трохи хлопчачої витівки: якомога обережніше спробував 
розплющити їй пальцями очі. аґата, засміявшись, розплющи-
ла їх і вигукнула:

– Я маю бути твоїм себелюбством, а ти на віддяку за це так 
грубо зі мною поводишся?!

Ця відповідь була така сама хлопчача, як і його витівка, і їхні 
погляди відверто зіткнулися, як ото двоє хлопчаків, що хочуть за-
вести бійку, але обох розбирають веселощі, й вони ніяк не мо-
жуть розпочати. та раптом аґата похопилася й поважно спитала:

– Чи знаєш ти міф, що його Платон переказує за якимись 
давніми-давніми джерелами, – міф про те, нібито боги поді-
лили людину, яка на самому початку становила єдине ціле, на-
двоє – на чоловіка й жінку?

вона звелася на лікті й несподівано зашарілася, збагнувши, 
що питати в Ульріха, чи знає він цю загальновідому, либонь, іс-
торію, – досить нерозумно. тож відразу рішуче додала:

– І тепер ці бідолашні половинки вичворяють усілякі дур-
ниці, щоб поєднатися знов. Про це пишуть усі підручники для 
старших класів; на жаль, там не сказано лишень, чому це їм не 
вдається!
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– Це можу сказати тобі я, – відповів Ульріх, щасливий тим, 
як точно вона його зрозуміла. – ніхто ж бо не знає, котрої саме 
з цих мільйонів половинок, що крутяться довкола, йому бракує. 
Людина хапає ту, котра, як вона гадає, їй потрібна, й робить від-
чайдушні, але марні спроби злитися з нею водно, поки остаточ-
но з’ясовується, що з цього нічого не виходить. Якщо з цього 
виходить дитина, то ті половинки кілька років, поки молоді, га-
дають, буцімто поєдналися принаймні в дитині. але то – лише 
третя половинка, й невдовзі вона виявляє прагнення якомога 
далі забігти від перших двох і пошукати собі четверту. отак 
людство фізіологічно й «половиниться» далі, а справжнє поєд-
нання лишається далеким-далеким, як місяць за вікном спальні. 

– слід гадати, що брати й сестри бодай половину цього 
шляху все ж таки вже пройшли! – вкинула аґата чомусь охри-
плим голосом. 

– Можливо, близнюки. 
– а хіба ми – не близнюки?
– безперечно! – раптом ухилився від прямої відповіді Уль-

ріх. – близнюки трапляються рідко. а близнюки різної статі 
– взагалі велика рідкість. а якщо вони, до того ж, іще й різно-
го віку й дуже довго майже не знали одне одного, то це – вже 
диковинка, справді гідна нас! – заявив він, повертаючись про-
сто до веселого марнослів’я. 

– але ж ми зустрілись як близнюки! – стояла на своєму 
аґата, не піддаючись його тону. 

– тому що несподівано виявились однаково вбраними?
– Можливо. І взагалі! ти, звісно, можеш сказати, що то 

була випадковість. але що таке випадковість? Гадаю, саме вона 
– доля, фатум, називай це як хочеш. тобі ніколи не здавалося 
випадковим те, що ти народився саме собою? двічі випадково 
те, що ми – брат і сестра. 

так витлумачила це аґата, й Ульріх скорився цій мудрості. 
– отже, оголошуємо себе близнюками! – погодився він. 

– тепер ми – симетричні творіння примх природи: обоє та-
кого самого віку, такого самого зросту, в обох однакові чуб і 
коси, й людськими шляхами простуватимемо ми в однаковому 
смугастому одязі й з однаковими шаликами на шиї. але хочу 
звернути твою увагу на те, що люди поглядатимуть нам услід 
трохи розчулено, а трохи насмішкувато, як це буває завжди, 
коли хтось нагадує їм про таємницю їхньої появи на світ.



266

– але ж одягатися ми зможемо якраз і по-різному, – за-
перечила, розвеселившись, аґата. – Коли одне буде в синьо-
му, друге буде в жовтому, або червоне поєднуватимемо із зеле-
ним, а коси або чуб можна буде пофарбувати у фіолетовий ко-
лір чи в пурпуровий, і я намощу собі горба, а ти собі – чере-
во. але ми однаково близнюки! 

але на цьому жарт видихнувся, привід для нього вичерпав-
ся, і обоє на хвилю примовкли.

– а ти знаєш, – раптом озвався згодом Ульріх, – що ми 
розмовляємо про досить серйозні речі?!

 Щойно він це сказав, сестра знову прикрила очі віялами 
повік і зі схованою за ними готовністю дала йому говорити далі 
самому. а може, то лише здавалося, що вона заплющила очі. в 
кімнаті стояли сутінки; ввімкнене світло не так увиразнювало 
речі довкола, як, падаючи на них ясними плямами, розмивало 
їхні обриси. Ульріх повів далі:

– так само, як міф про поділ людини, можна згадати й Піґ-
маліона, Гермафродита чи Ізіду й осіріса, адже це – щоразу 
те саме, тільки на інший лад. Ця потреба в двійникові другої 
статі стара, як світ. вона прагне кохання істоти, котра була б 
цілком схожа на нас, та все ж не така, як ми, прагне чарівно-
го створіння, котрим є ми, але котре й саме лишалося б чарів-
ним створінням, а насамперед духом самостійности й незалеж-
ности перевершувало б усі наші вимисли. Цю мрію про флюїд 
життя, який, незалежно від обмежень фізичного світу, виявля-
ється у двох однакових формах, самотня алхімія породжувала 
в ретортах людських голів уже безліч разів… 

Ульріх затнувся; йому вочевидь спало на думку щось таке, 
що завадило говорити далі, і він завершив такими, майже не-
привітними словами:

– адже сліди цього ще трапляються навіть серед звичай-
нісіньких, буденних обставин кохання – у привабливості, 
пов’язаній з кожною переміною, з кожним перевдяганням, так 
само як і в значенні відповідности й повторення себе в ко-
мусь іншому. невеличкі чари зостаються чарами, незалежно 
від того, бачиш уперше голою яку-небудь жінку чи вперше в 
закритій сукні дівчину, котру доти звик бачити голою, і всі гли-
бокі, відчайдушні любовні пристрасті пов’язані з тим, що люди-
на придумує собі, нібито її найпотаємніше «я» підглядає за нею 
із-за завісок чужих очей.
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Це звучало так, немовби він просив її не переоцінювати 
того, про що вони розмовляли. аґата, однак, ще раз згадала про 
те, якою блискавкою її вразив подив, коли вони вперше поба-
чили одне одного в однаковому домашньому одязі, немовби по-
вбиралися на маскарад. І вона відповіла:

– виходить, таке триває вже тисячі років. та хіба це лег-
ше зрозуміти, якщо його пояснювати з погляду двох ілюзій?! 

Ульріх мовчав. 
а по хвилі аґата радісно сказала:
– але ж у снах так воно й буває! там усе ж таки іноді ба-

чиш себе чимось іншим. або зустрічаєш себе у вигляді чолові-
ка. І тоді ставишся до нього так добре, як ніколи не ставишся 
до себе самої. ти, мабуть, скажеш, що то – сни сексуальні, але 
мені здається, що це феномен багато давніший. 

– І часто тобі сняться такі сни? – поцікавився Ульріх.
– Іноді. Рідко.
– а мені такі не сняться ніколи, – зізнався він. – Я таких 

снів не бачив уже цілу вічність.
– а проте якось ти розповідав мені, – промовила аґата, 

– здається, то було на самому початку, ще там, у колишньому 
нашому будинку, – що тисячі років тому людина справді мала 
інші переживання і враження!

– а-а, ти маєш на увазі видіння, здатне «брати» й «дава-
ти»?– відказав Ульріх і всміхнувся, хоч аґата цього й не бачи-
ла. – дух, здатний бути «охопленим» і «охоплювати» сам? ав-
жеж, я, звісно, мав би говорити й про цю загадкову двостате-
вість душі. а втім, про що б і не мав я говорити? Щось від цьо-
го проглядає в усьому. навіть будь-яка аналогія не позбавлена 
решток чарів бути однаковим і бути неоднаковим. але хіба ти 
не помітила: в усіх тих різновидах поведінки, про які ми роз-
мовляли, у снах, у міфі, в поезії, в дитинстві й навіть у коханні 
більшу частину почуттів покриває брак тямущости, тобто брак 
реальности. 

– виходить, насправді ти в це не віриш? – спитала аґата. 
Ульріх нічого не відповів. але по хвилі сказав:
– Якщо це перекласти на жахливу нинішню мову, то те, 

чого сьогодні, як кожне вважає, страшенно мало, можна на-
звати відсотком участи людини в її переживаннях і вчинках. 
У снах здається, нібито це становить усі сто відсотків, а ная-
ву не набереться й половини! адже сьогодні ти це відразу за-
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вважила з вигляду мого житла; але мої взаємини з людьми, з 
якими ти ще познайомишся, точнісінько такі самі. одного разу 
– якщо не помиляюся, то було справді в розмові з однією жін-
кою і прийшлося, додам, дуже до речі, – я назвав це акусти-
кою порожнечі. Коли голка падає на підлогу в порожній, без 
меблів, кімнаті, то у звуці від її падіння є щось надмірне, ба на-
віть безмірне. але те саме стається й тоді, коли порожнеча па-
нує поміж людьми. У такому разі не знаєш – ти кричиш чи 
стоїть мертва тиша. бо все неправедне й фальшиве, як тільки 
ти, зрештою, не маєш чого йому протиставити, набуває притя-
гальної сили надзвичайної спокуси. тобі теж так здається? але 
даруй, – урвав він себе, – ти, мабуть, стомилася, а я не даю 
тобі відпочити. схоже на те, що в моєму побуті й у моєму ото-
ченні тобі багато чого припаде не до смаку. 

аґата розплющила очі. Її погляд, так довго схований, вира-
жав щось таке, що було вкрай важко збагнути й що співчут-
ливо розливалося, як відчув Ульріх, усім його тілом. І він рап-
том повів далі:

– Коли я був молодший, то намагався саме в цьому вбача-
ти певну силу. немає чого протиставити життю? Гаразд, тоді 
нехай самé життя втікає від людини в її творіння! оце десь так 
я й міркував. І є ж бо, мабуть, і щось могутнє в бездушності 
й безвідповідальності нинішнього світу. Принаймні тут є щось 
від невігластва нашого століття, адже й століття, зрештою, як і 
роки зростання, бувають незрілі. І, як і всі молоді люди, спер-
шу я з головою занурився в роботу, у пригоди й утіхи; мені зда-
валося: щó робити – однаково, аби лиш на повну силу. При-
гадуєш, якось ми розмовляли про «мораль досягнення»? вона 
– вроджений наш взірець, на який ми й орієнтуємось. та що 
старшим стаєш, то виразніше усвідомлюєш: цей нібито надли-
шок, ця незалежність і гнучкість у всьому, ця суверенність ру-
шійних частин і часткових рушіїв – зокрема й суверенність 
твоїх власних проти тебе самої, а також твоя суверенність про-
ти світу, – одне слово, що все, що ми, «люди сучасні», вважа-
ли силою й характерною своєю природною рисою, – по суті, 
не що інше, як слабкість цілого перед його частинами. При-
страстю й волею тут нічого не вдієш. тільки-но спробуєш за-
нуритись у що-небудь з головою, цілком, аж глядь – тебе вже 
знов вихлюпнуло на край. нині це переживаєш в усьому, що 
переживаєш! 
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аґата, тепер із розплющеними очима, очікувала, що з його 
голосом ось-ось щось станеться; та коли нічого такого не ста-
лося й братова мова урвалась, як стежка, що збігає з дороги й 
уже на неї не повертається, вона промовила:

– виходить, твій досвід свідчить про те, що діяти справді з 
переконань не можна й не можна буде ніколи. Під переконан-
нями, – уточнила вона, – я маю на увазі не якусь там науку й 
не моральну муштру, якій нас піддали, а відчуття, що ти у зла-
годі із собою і з усім на світі, відчуття, ніби щось таке, що досі 
було порожнє, вже наповнене по самі вінця, я маю на увазі, 
щось таке, з чого виходиш і куди повертаєшся. ох, та я й сама 
не знаю, щó маю на увазі, – різко урвала вона себе. – Я спо-
дівалася, що ти мені це поясниш! 

– ти маєш на увазі саме те, про що ми розмовляли, – 
м’яко відповів Ульріх. – Крім того, ти – єдина людина, з якою 
я можу про це так розмовляти. але мені немає сенсу починати 
все спочатку, щоб додати ще кілька привабливих слів. Швид-
ше за все я, певно, мав би сказати, що такої «безоглядности», 
такого стану незайманої «щирости» життя, – якщо це слово 
розуміти не в сентиментальному значенні, а в тому, якого ми 
йому щойно надали, – вимагати здоровим глуздом, мабуть, 
не можна. – він нахилився до неї, торкнувся її плеча й дов-
го дивився їй в очі. – Може, це взагалі чуже людській приро-
ді, – тихо промовив він. – очевидно одне: нам цього нестерп-
но бракує! бо з цим, либонь, пов’язане бажання братерсько-
сестринського споріднення, бажання як приправи до звичай-
ного кохання і як потягу в уявний бік кохання без усіляких 
домішок чужости й нелюбови, – І по хвилі додав: – ти ж бо 
знаєш, як любить дехто в ліжку все, що пов’язане з братиками 
й сестричками: люди, здатні вбити рідних братів і сестер, самі 
прикидаються братиками й сестричками, котрі опинилися під 
однією ковдрою.

Ульріх глузував над собою, і тому обличчя його в напів-
темряві посмикувалось. але аґата вірила цьому обличчю, а не 
сум’яттю слів. вона вже бачила обличчя, які отак посмикува-
лись, а наступної миті падали ницьма. Це обличчя не набли-
жалось; здавалося, воно линуло з безмежно великою швидкіс-
тю десь на безмежно далекому шляху. відповіла вона дуже ко-
ротко:

– брат і сестра – цього замало! 
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– Ми ж бо добалакалися вже й до «близнюків», – відказав 
Ульріх і тихо підвівся, бо йому раптом здалося, що сестру на-
решті здолала глибока стома.

– треба бути сіамськими близнюками, – додала аґата.
– отже, сіамські близнюки! – повторив брат.
Ульріх намагався якомога обережніше випустити зі своєї 

руки й обережно покласти на ковдру її руку, і слова його про-
лунали невагомо; він уже вийшов з кімнати, а вони все ще 
пливли в ній, не маючи ні ваги, ні значення. 

аґата всміхнулася й помалу поринула в самотню журбу, 
темрява якої невдовзі перейшла в темряву сну, чого вона через 
утому вже не помітила. а Ульріх прослизнув до свого кабіне-
ту й там, не в змозі працювати, дві години, поки не зморився й 
сам, знайомився зі станом уважного ставлення до іншої люди-
ни. він дивувався: йому хотілося зробити в цей час багато чого 
такого, що наробило б галасу й тому мало зачекати. Це було 
для нього щось нове. І це його навіть трохи дратувало, хоч він 
і досить зацікавлено намагався уявити собі, щó б вийшло, якби 
справді з кимось зростися. він мало що знав про те, як працю-
ють дві такі нервові системи, що нагадують два листки на од-
ній стеблині й пов’язані одна з одною не лише кров’ю, але й 
– ще дужче – цілковитою взаємозалежністю. він припускав, 
що будь-якими хвилюваннями однієї душі переймається дру-
га душа, а процес, що викликає ці хвилювання, відбувається в 
тілі, яке, у головному, не належить тобі. «взяти, наприклад, обі-
йми, – міркував він. – тебе обіймають у другому; ти, може, 
навіть не згоден, але твоє друге «я» заполонює тебе могутньою 
хвилею згоди! Що тобі до того, хто цілує твою сестру? але її 
хвилювання… Їх ти маєш любити разом із нею! Чи, скажімо, 
кохаєш уже ти, й тоді ти маєш якось залучити до свого почут-
тя і її, адже не можна просто заполонювати її безглуздими фі-
зіологічними процесами?!» Ця думка прикро вразила Ульріха й 
сповнила його глибоким роздратуванням; провести чітку межу 
між новими поглядами й спотвореними колишніми тепер було, 
здавалося йому, дуже важко.
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26.
Весна в городі

Похвала, яку Клариса дістала від Майнґаста, а також нові 
думки, що їх вона почула від нього, справили на неї глибоке 
враження. 

Її душевні тривоги й дратівливість, що іноді не давали спо-
кою їй самій, уляглися, але цього разу на зміну їм прийшла не 
нудь, пригніченість і зневіра, як це звичайно бувало, а вкрай 
напружена очевидність і прозора внутрішня атмосфера. вона 
знову взялася докладно й критично розбиратися в собі. без 
сумнівів, ба навіть до певної міри задоволено Клариса усвідо-
мила, що вона не дуже розумна, бо надто мало вчилася. Уль-
ріх (коли вона, вдаючись до такого порівняння, згадувала саме 
про нього) – той був, навпаки, мов ковзаняр, який на розумо-
вому льоду наближався або віддалявся, коли хотів цього сам. 
Коли він що-небудь казав чи сміявся, коли гнівався, коли в 
нього зблискували очі, коли він приходив сюди і своїми широ-
кими плечима забирав у вальтера місце в кімнаті, – ніколи не 
можна було збагнути, звідки це в нього, Ульріха, бралося. на-
віть коли він просто з цікавости повертав голову, жили на шиї 
в нього напинались, мов линви на вітрильнику, якого жене впе-
ред лункий вітер. в Ульріхові завжди було щось таке, що вихо-
дило за межі їй приступного й будило бажання всім тілом ки-
нутися на нього і схопити оте неприступне. але водоверть, у 
якій це іноді ставалося, та так, що одного разу на світі вже не 
зосталося нічого певного, крім бажання мати від Ульріха ди-
тину, – та водоверть тепер відринула кудись далеко-далеко, 
не лишивши навіть тих уламків, якими невідь-чому буває всія-
на пам’ять, коли пристрасті вляжуться. Кларису хіба що брало 
роздратування, коли вона згадувала – якщо взагалі ще згаду-
вала – про свою невдачу в Ульріха вдома, але її відчуття влас-
ної гідности не постраждало й навіть трохи ожило. саме так 
вплинули на неї нові уявлення, якими її наділив їхній гість і 
філософ, не кажучи вже про безпосередні хвилювання, що їх 
принесла зустріч із давнім приятелем, з яким сталися такі чу-
дові зміни. так у багатогранному напруженні минали дні за 
днями, і в невеликому, тепер уже залитому весняним сонцем 
будинку всі очікували – принесе чи не принесе Ульріх дозвіл 
відвідати Моосбруґера в отому його жахливому притулку. 
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І в зв’язку з цим Клариса надавала особливої ваги переваж-
но одній думці: метр назвав світ «такою мірою позбавленим 
ілюзій», що сам він, мовляв, уже ні в чому не певний – люби-
ти це чи ненавидіти; й відтоді Клариса була переконана: якщо 
хто-небудь сподобився милости відчути ілюзію, то він має зда-
тися на її волю. бо ілюзія – то милість. Хто ж бо ще знав тоді, 
в який бік йому рушати, вийшовши з дому, – праворуч чи лі-
воруч, хіба що в нього була робота, як у вальтера, хоча вона, 
з другого боку, гнітила його, або домовленість, як у неї, поба-
читися з батьком-матір’ю, братами чи сестрами, які наганяли 
на неї нудьгу! зовсім інша річ – ілюзія! У ній життя влашто-
ване так само практично, як на сучасній кухні: сидиш собі по-
серединці й, не встаючи з місця, майже не ворухнувшись, пус-
каєш у дію будь-яке причандалля. до таких речей Клариса за-
вжди мала смак. а крім того, під ілюзією вона розуміла те саме, 
що називають волею, тільки в найвищому її вияві. Мало з того, 
що діялось у світі, Клариса вміла пояснити правильно, і досі це 
її лякало, та відколи в її житті знову з’явився Майнґаст, саме 
в його появі вона побачила підтвердження свого права люби-
ти, ненавидіти й поводитися на власний розсуд. бо людство, за 
словами метра, нічого не потребувало так, як волі, а цю чесно-
ту – вміння палко хотіти – вона мала завжди! Коли Клари-
са міркувала про це, у неї мороз ішов поза шкірою від щастя і 
її кидало в жар від відповідальности. волею тут були, звичай-
но, не похмурі зусилля вивчити яку-небудь фортепіанну п’єсу 
чи довести справедливість своїх тверджень у суперечці, а без-
застережний послух перед життям, зачарованість собою, само-
забуття у щасті.

І зрештою Клариса не стрималася, щоб не розповісти дещо 
про це вальтерові. вона розповіла йому, що сумління її з дня 
на день набирає сили. але вальтер, хоч і захоплювався Майн-
ґастом, який, очевидно, й став причиною таких обставин, роз-
дратовано відказав:

– Це, либонь, справжнє щастя, що в Ульріха з тим дозво-
лом, схоже, нічого не виходить! 

Клариса лише на мить боляче скривила вуста, але в цій міні 
промайнув жаль з приводу його цілковитої необізнаности й 
упертости.

– Що тобі, власне, треба від того злочинця, який нічого 
спільного ні з ким із нас не має?! – спитав вальтер.
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– Я зрозумію це, коли там побуваю, – відповіла Клариса.
– а мені здається, ти мала б знати це вже тепер! – муж-

ньо заперечив вальтер. 
його невеличка дружина всміхнулася – вона робила так 

щоразу перед тим, як завдати йому болю. але потім лише ска-
зала:

– Я щось придумаю.
– Кларисо! – твердо промовив вальтер. – ти не смієш ні-

чого робити без мого дозволу; юридично я твій чоловік і опі-
кун.

такий тон був для неї новий. вона відвернулася від нього, 
спантеличено ступила кілька кроків.

– Кларисо! – вигукнув навздогін їй вальтер і підхопився, 
щоб рушити вслід за нею. – Я таки щось робитиму проти бо-
жевілля, яке завелося в нашому домі! 

Цієї миті Клариса збагнула, що цілюща сила її рішення да-
ється взнаки вже й у тому, як прибуває сили у вальтера. вона 
крутнулася на п’ятах і спитала:

– Що ж ти робитимеш?! 
блискавка з її приспущених повік ударила в його вологі, 

широко розплющені карі очі. 
– Послухай, – заспокійливо мовив він, відступаючи, бо 

її вимога дати конкретну відповідь застала його зненацька, – 
оця інтелектуальна схильність до всього нездорового, жахли-
вого й сумнівного сидить-бо в усіх нас, людях духовних, але…

– але ми розв’язуємо філістерам руки! – урвала його, трі-
умфуючи, Клариса. тепер вона рушила за ним, не зводячи з 
нього погляду. вона відчувала, як його проймає й долає її цілю-
ща сила. серце її раптом сповнилося якоюсь дивною й неви-
мовною радістю. 

– але ми не здіймаємо навколо цього такого галасу, – про-
бурмотів вальтер, невдоволено завершуючи свою фразу.

за спиною внизу, де закінчується піджак, він відчув якусь 
перешкоду; сягнувни туди рукою, намацав край одного з тих 
тонконогих легких столиків, які стояли в помешканні й рап-
том видалися йому примарними. вальтер збагнув, що коли по-
точиться ще далі, то зрушить з місця столика й стане посміхо-
виськом. тож він поборов у собі це раптове бажання опини-
тися якомога далі від цієї боротьби – десь на порослому гус-
тою зеленню лузі, під розквітлими фруктовими деревами й 
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серед людей, здорові веселощі яких омили б і очистили його 
рани. Це було спокійне, тверде бажання в оздобі жінок, які у 
вдячному захваті прислухалися до кожного його слова. І тієї 
миті, коли Клариса ступила до нього ближче, він сприйняв її, 
по суті, як страхітливий тягар, що може лише приверзтися вві 
сні. але Клариса, на його подив, не кинула: «ти – боягуз!», а 
сказала:

– вальтере! Чому ми такі нещасні?!
Почувши цей звабливий, прозірливий голос, вальтер відчув, 

що його нещастя з Кларисою не замінить йому ніяке щастя з 
жодною іншою жінкою.

– Ми маємо бути нещасні! – відповів він у такому само-
му пориві почуттів. 

– ні, ми не мали б такими бути! – м’яко запевнила його 
Клариса. 

вона схилила голову набік, намагаючись знайти щось таке, 
що його переконало б. загалом не мало навіть значення, щó це 
буде; вони стояли одне перед одним, як день без вечора, день, 
що година за годиною віддає свій вогонь, а цього вогню не мен-
шає. 

– ти зі мною погодишся, – врешті почала вона так само 
нерішуче, як і вперто, – що по-справжньому великі злочини 
стаються не через те, що їх скоюють, а через те, що їм дають 
скоїтись! 

вальтер уже знав, звичайно, чого слід очікувати далі, і це 
його глибоко розчарувало.

– о Господи! – нетерпляче вигукнув він. – Я ж бо та-
кож розумію, що байдужість і легкість, з якою нині можна за-
спокоїти своє сумління, занапащають багато більше людських 
життів, ніж чия-небудь зла воля! І можна тільки подивуватися 
словам, які ти зараз скажеш: мовляв, тому перше ніж зробити 
будь-який крок, кожне має загострити своє сумління й щонай-
ретельніше цей крок зважити. 

Клариса урвала його тим, що вже розтулила була рота, але 
потім передумала й не відповіла нічого.

– адже я теж замислююся про те, що серед людей допус-
кають бідність, голод, усілякий занепад, про обвали в шахтах, 
де директори заощаджують на техніці безпеки, – розгубле-
но провадив вальтер,– і щодо всього цього з тобою вже пого-
джувався. 
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– але в такому разі двоє закоханих навіть не мають права 
кохати одне одного, поки не досягнуть стану «чистого щастя», 
– промовила Клариса. – а світ не зробиться кращим доти, 
доки не буде таких людей! 

вальтер сплеснув у долоні.
– невже ти не розумієш, наскільки чужі життю такі вели-

кі, сліпучі, беззастережні вимоги?! – вигукнув він. – адже 
так само стоїть справа і з цим Моосбруґером, який час від 
часу зринає у тебе в голові, наче на обертовому крузі! По суті, 
ти маєш рацію, коли заявляєш, що ми не маємо права на спо-
кій, поки таких бідолашних тварюк просто вбивають, бо сус-
пільство не знає, щó з ними робити; та, сказати б, ще більшою 
мірою «по суті» рацію має звичайне здорове сумління, коли 
воно просто відмовляється піддаватись таким надто витонче-
ним сумнівам. адже є якісь останні ознаки тверезого мислен-
ня, наявність яких довести не можна, їх треба просто мати в 
своєму нутрі! 

на це Клариса промовила:
– Якщо брати твоє нутро, то «по суті» – це завжди, звіс-

но, «по суті, ні»! 
вальтер ображено покрутив головою, давши їй зрозуміти, 

що відповідати на це не має наміру. він уже стомився застері-
гати її, що однобічна духовна пожива згубна, а може, з часом 
уже почав вагатися й сам. 

але Клариса завдяки своїй нервовій чутливості, яка завжди 
вражала вальтера, прочитала його думки; вона підвела голову 
й, перескочивши через усі проміжні ступені й діставшись до 
нього на самісіньку вершину, тихенько, але наполегливо спи-
тала:

– Чи уявляєш ти Ісуса Христа директором шахти? 
обличчя її виказувало, що під Ісусом Христом вона має на 

увазі, по суті, його, вальтера, впадаючи в одне з тих перебіль-
шень, коли кохання вже не відрізняється від божевілля. валь-
тер заперечив порухом руки, в якому було не менше обурен-
ня, ніж розпачу. 

– не так прямолінійно, Кларисо! – благально промовив 
він. – не можна говорити так прямолінійно!

– Можна! – заперечила Клариса. – треба бути якраз пря-
молінійними! Якщо ми виявимося нездатними врятувати його, 
то виявимося нездатними врятувати й себе!
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– та що ж такого, зрештою, станеться, якщо він і здохне?! 
– різко вигукнув вальтер. задоволений цією грубою відповід-
дю, він, здавалося йому, навіть на язику відчував рятівний при-
смак самого життя в чудовому поєднанні з присмаком безслав-
ного занепаду й смерти, – присмак, що його, як дух, виклика-
ла своїм натяком Клариса. 

вона очікувально дивилася на нього. але вальтер мовчав – 
чи то з нього було вже досить і цього свого спалаху, чи то він 
вагався що-небудь сказати. І Клариса, як картяр, що змушений 
викинути свій останній і найбільший козир, промовила:

– Мені було знамення!
– то все лише твої химери! – вигукнув вальтер, закотив-

ши очі до стелі, яка замінювала небо. 
але з останніми своїми невагомими словами Клариса обли-

шила вальтера, не схотівши слухати його далі. 
зате трохи згодом він побачив, як дружина жваво розмов-

ляє з Майнґастом. того гнітило відчуття, що за ними спосте-
рігають, – адже метр недобачав, – і гнітило не безпідставно. 
насправді вальтер не працював у садку так ревно, як його шу-
ряк зиґмунд, що тим часом завітав до них у гості, із закасани-
ми рукавами стояв навколішки на грядці й робив щось таке, з 
приводу чого вальтер заявив, що це треба робити навесні, коли 
хочеш бути людиною, а не просто пласкою закладкою в томах 
фахової літератури. 

ні, вальтер крадькома позирав на ту пару в іншому кінці го-
роду, де було все видно, мов на долоні. 

він не думав, що в тому кінці городу, за яким стежив, дієть-
ся щось недозволене. І все ж відчував якийсь неприродний хо-
лод у руках, відкритих весняному повітрю, і в ногах, на яких 
були мокрі плями через те, що він час від часу ставав навко-
лішки, даючи вказівки зиґмундові. вальтер розмовляв з ним 
спогорда, як це роблять слабкодухі люди з ображеним само-
любством, коли хочуть зірвати на кому-небудь свій паскудний 
настрій. він знав, що зиґмунд забрав собі в голову шанувати 
його, і відмовити шуряка від цього не так легко. І все ж на душі 
у вальтера було так самотньо, як буває після заходу сонця, й ві-
яло, як йому здавалося, просто-таки могильним холодом, бо він 
бачив, що Клариса в його бік навіть не дивиться, зате з Майн-
ґаста не зводить зацікавленого погляду. а крім того, вальтер 
цим ще й пишався. відколи Майнґаст замешкав у нього вдома, 
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вальтер, з одного боку, пишався безоднями, що тут розверза-
лись, а з другого – дбайливо намагався їх засипати. з висоти 
людини на випростаних ногах він промовив до зиґмунда, що 
колінкував поруч:

– Усі ми про це, звичайно, знаємо й відчуваємо його – 
отой потяг до нездорового й сумнівного!

ні, святенником він не був. за той короткий час, відколи 
Клариса за цю фразу назвала його філістером, він придумав 
вислів «невеличкі нечесності життя».

– невеличка нечесність приємна, як що-небудь соло-
деньке чи кисленьке, – повчав він тепер шуряка, – але наш 
обов’язок – перетравлювати її в собі доти, доки вона почне 
робити честь здоровому життю! а я під такою невеличкою не-
чесністю, – провадив він далі, – розумію і сповнений туги 
компроміс зі смертю, який ми відчуваємо, слухаючи музику з 
«трістана», й загадкову привабливість більшости злочинів на 
сексуальному ґрунті, хоч ми їй і не піддаємося! бо нечесним і 
чужим людині я називаю, щоб ти знав, і будь-яку стихійність 
у житті, коли вона бере гору над нами в недузі й нужді, й гі-
пертрофовану духовність і совісність, які намагаються вчинити 
насильство над життям. Усе, що пробує переступити покладе-
ні нам межі, – нечесне! Містика не менш нечесна, ніж ілюзія, 
нібито природу можна звести до математичної формули! І на-
мір відвідати Моосбруґера такий самий нечесний, як… – валь-
тер на мить замислився, щоб висловитись якомога влучніше, і 
завершив словами: – Як коли б ти біля ліжка хворого заходив-
ся волати до бога!

Цим, певна річ, було таки дещо сказано й навіть несподіва-
но закликано на допомогу професійну й мимовільну лікарську 
гуманність, щоб показати, що Кларисин задум і його пишно-
мовні обґрунтування переходять межі дозволеного. але про-
ти зиґмунда вальтер був геній, і це виявилося в тому, що саме 
здоровий глузд і підказав йому такі одкровення, тоді як іще 
здоровіше здоров’я його шуряка повелося по-іншому: з приво-
ду всіх цих сумнівних матерій той рішуче мовчав. не розми-
каючи вуст, зиґмунд підгортав руками рослини, часом нахиля-
ючи голову то в один бік, то в другий, ніби провадив дослід і 
саме збирався струснути пробірку чи, наслухавшись одним ву-
хом, просто хотів підставити друге. а коли вальтер вибалакав-
ся, запала жахливо глибока тиша, й у ній вальтер почув фразу, 
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яку, здається, і йому кинула була колись Клариса; бо до нього 
долинули – хоч і не так виразно, як буває в галюцинаціях, але 
все ж таки немовби заповнюючи вільні місця в тиші, – слова: 

– ніцше й Христоса занапастила їхня половинчастість! 
І його це, хоч і якимсь дивним чином нагадавши про «ди-

ректора шахти», втішило. ситуація склалася досить своєрід-
на: він, самé здоров’я, стояв тут, у холодному садку, між чоло-
віком, на якого він бундючно поглядав згори вниз, і двома не-
природно збудженими людьми, на чию німу гру жестів він по-
зирав спогорда й усе ж таки з тугою. адже Клариса була, ніде 
правди діти, невеличкою нечесністю, яка, щоб не зав’янути, 
потребувала його здоров’я, і якийсь таємний голос підказував 
вальтерові, що саме цієї хвилини допустиму мализну тієї не-
чесности Майнґаст намагається безмежно збільшити. Метр ви-
кликав у нього той захват, який викликає знаменитий родич 
у незнаменитого, й, вальтер, спостерігаючи, як Клариса по-
змовницькому перешіптується з Майнґастом, більше заздрив, 
ніж ревнував, а заздрощі в’їдаються в душу глибше, ніж рев-
нощі; але це почуття воднораз і якось підносило його; усві-
домлюючи власну гідність, він не хотів бути злим, тож забо-
ронив собі підходити й заважати їм; бачачи, як вони розгаря-
чилися, він відчував свою перевагу, і з усього цього народила-
ся, незбагненно й для нього самого, поза будь-якою логікою, 
по-гермафродитському невиразна думка, що ті двоє в кінці го-
роду в якийсь досить розкутий і вартий осуду спосіб заклика-
ють бога.

Якщо таку химерну плутанину в голові взагалі можна назва-
ти міркуванням, то описати її словами годі й сподіватися, адже 
хімія її темряви у світлі мови враз гине. до того ж вальтер, 
як він уже показав зиґмундові, зі словом «бог» не пов’язував 
жодної віри, і після того як це слово спало йому на думку, до-
вкола нього виникла боязка порожнеча; отож перше, що ска-
зав шурякові вальтер після тривалої мовчанки, від усього цьо-
го було дуже далеке. 

– Якщо ти вважаєш, нібито не маєш права якнайрішучіше 
відмовляти її від цих відвідин, то ти – віслюк. Який же з тебе 
лікар?! 

зиґмунд анітрохи не образився й на це. 
– ти вже розбирайся з нею сам, – спокійно відповів він,  

підвівши погляд, і знов узявся за роботу. 
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вальтер зітхнув.
– Клариса, звісно, людина незвичайна! – почав він іще раз. 

– Я дуже добре її розумію. визнаю навіть, що зі своїми катего-
ричними поглядами вона певною мірою має рацію. згадай ли-
шень про те, чим нині сповнений світ, – про бідність, про го-
лод, про всілякий занепад, згадай, наприклад, про обвали в шах-
тах, де директори заощаджують на підпорах та кріпленні!.. 

зиґмунд і знаку не подав, що згадав про це.
– отож вона й замислюється про такі речі! – суворо про-

вадив вальтер. – І це, як на мене, чудово її характеризує! Ми 
всі аж надто легко заспокоюємо своє сумління. а Клариса ви-
являється кращою від нас, коли вимагає, щоб усі ми змінились 
і обзавелися сумлінням діяльнішим – таким собі сумлінням 
без кінця-краю, безмежним. але я хочу спитати тебе ось про 
що: чи не призведе це, якщо чогось такого взагалі ще не стало-
ся, до втрати глузду на ґрунті моралі? адже тобі це видніше?!

зиґмунд, почувши цей наполегливий заклик, присів на одну 
ногу, допитливо звів очі на зятя й промовив:

– божевільна! але не можна сказати, що в сенсі медично-
му.

– а що ти скажеш про її твердження, – допитувався далі 
вальтер, забувши про свою погорду, – нібито їй являються 
знамення?

– вона стверджує, що їй являються знамення? – стриво-
жено перепитав зиґмунд. 

– авжеж! отой божевільний убивця, наприклад! а недав-
нечко отой божевільний собака в нас під вікном.

– собака? 
– та ні, якийсь ексгібіціоніст. 
– он як? – мовив зиґмунд і замислився. – тобі теж явля-

ються знамення, коли ти знаходиш об’єкт для малювання. Про-
сто вона висловлюється емоційніше, ніж ти, – нарешті висну-
вав він. 

– а те, що вона заявляє, нібито має взяти на себе гріхи тих 
людей, і мої гріхи, і твої, і ще казна чиї?! – збуджено вигук-
нув вальтер.

зиґмунд випростався і струсив з рук землю. 
– Чи почувається вона пригніченою гріхами? – спитав він 

без потреби ще раз і, немовби на радощах, що може нарешті 
погодитись із зятем, ввічливо визнав: 
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– Це – симптом!
– Це – симптоми? – приголомшено перепитав вальтер.
– Манія гріховности – це симптом, – неупереджено, як 

фахівець, підтвердив зиґмунд. 
– так воно то так, – додав вальтер, ту ж мить оскаржуючи 

вирок, що його сам-таки й накликав. – тоді ти спершу маєш 
сам поставити собі запитання: «а чи є гріх узагалі?» Гріх, пев-
на річ, є. однак у такому разі є й манія гріховности, яка на-
справді зовсім не манія. ти цього, мабуть, не розумієш, адже 
це – надемпірично! Це – скривджена відповідальність люди-
ни за вище життя!

– але ж вона запевняє, що їй являються знамення! – запе-
речив, стоячи на своєму, зиґмунд. 

– але ж мені, кажеш ти, теж являються знамення! – різко 
кинув вальтер. – І я зізнаюся тобі, що іноді мені хочеться на-
вколішки благати долю, аби дала мені спокій. Проте вона поси-
лає мені знамення знов і знов, а найпрекрасніші – через Кла-
рису! – Потому, вгамувавшись, повів далі: – тепер, напри-
клад, вона стверджує, що той Моосбруґер втілює нас із нею в 
нашому «гріховному образі» й що того чоловіка послано нам 
як застереження. але це можна зрозуміти й так: він – символ 
того, що ми нехтуємо найвищими можливостями свого життя, 
його, так би мовити, світлим образом. багато років тому, коли 
Майнґаст поїхав від нас… 

– одначе манія гріховности – це симптом певних пору-
шень! – нагадав йому зиґмунд з незворушним спокоєм фа-
хівця.

– ти, звісно, тільки симптоми й знаєш! – уперто захищав 
свою Кларису вальтер. – адже все інше виходить за межі тво-
го досвіду. та, може, в цьому упередженні – вбачати лише по-
рушення в усьому, що не відповідає щонайпростішому досві-
ду, – й полягає гріх і гріховний образ нашого життя?! а Кла-
риса вимагає внутрішнього спротиву цьому. Ще багато років 
тому, коли Майнґаст поїхав від нас, ми… – він пригадав істо-
рію, коли вони з Кларисою «взяли на себе» Майнґастові грі-
хи, але пояснювати зиґмундові процес духовного пробуджен-
ня було річчю марною, і тому він завершив фразу, непевно до-
давши: – а втім, ти й сам, либонь, не заперечуватимеш, що в 
усі часи знаходилися люди, які немовби спрямовували на себе 
чи й зосереджували в собі гріхи решти людей?!
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Шуряк задоволено поглянув на нього й привітно відпо-
вів: 

– ну ось! тепер ти й сам доводиш те, що я стверджував 
ще на самому початку. те, що вона, як їй здається, відчуває на 
собі тягар гріхів. – типова поведінка, спричинена певними по-
рушеннями. але в житті трапляються й нетипові види поведін-
ки. а більш нічого я не стверджував.

– а ота надмірна суворість, з якою вона все робить? – по 
хвилі спитав, зітхнувши, вальтер. – Хіба такий риґоризм мож-
на назвати нормальним? 

тим часом Клариса провадила важливу розмову з Майнґас-
том.

– ти сказав, – нагадала вона йому, – що той, хто пиша-
ється, нібито він розуміє світ і вміє його пояснити, ніколи в 
ньому нічого не змінить. 

– так, – відповів метр. – «Істинно» й «фальшиво» – це 
відмовки тих, хто не хоче нічого вирішувати. бо істина – річ 
безмежна. 

– тому ти й сказав, що треба мати мужність зробити вибір 
між «цінністю» й «малоцінністю»?! – допитувалася Клариса.

– авжеж, – мовив метр трохи знудьговано.
– вражає зневагою і оця твоя чітка формула! – вигукнула 

Клариса. – Мовляв, у нинішньому житті люди роблять лише 
те, що відбувається!

Майнґаст спинився й опустив очі долу; можна було подума-
ти, і що він прислухається, і що розглядає камінчика на стеж-
ці праворуч від себе. але Клариса вже облишила розсипатися 
перед ним у похвалах; тепер вона й собі нахилила голову, мало 
не впершись підборіддям у ямку на горлі, і її погляд уп’явся в 
землю поміж носаками Майнґастових черевиків; на її блідому 
обличчі проступив легенький рум’янець, коли вона, обачливо 
стишивши голос, повела далі:

– ти сказав, будь-яка сексуальність – то лиш цапині ви-
стриби?! 

– так, я сказав це з певного приводу. нашому часу бракує 
волі, й він замінює її не лише своєю так званою науковою ді-
яльністю, а й сексуальністю! 

Клариса хвилю повагалася, тоді промовила:
– особисто в мене волі достатньо, а ось вальтер вдається 

до цапиних вистрибів! 
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– а що, власне, між вами діється? – спитав метр, у якого 
раптом прокинулася цікавість, але відразу майже з огидою й 
додав: – Можу собі, звичайно, уявити.

вони спинилися в кінці городу, де не росли дерева й земля 
була цілком відкрита весняному сонцю, а приблизно в проти-
лежному по діагоналі кінці сидів навпочіпки зиґмунд, і його в 
чомусь рішуче переконував, стоячи поруч, вальтер. садок під-
ступав до поздовжньої стіни будинку й мав форму прямокут-
ника, що його обрамляла, огинаючи грядки та клумби, посипа-
на рінню стежка, й перетинали вздовж і впоперек ще дві такі 
самі стежки, виділяючись, завдяки ріні, світлим хрестом на ще 
не порослій зеленню землі. 

Клариса, обережно позираючи на двох інших чоловіків, від-
повіла:

– Може, це й не його провина, але я, щоб ти знав, прива-
блюю вальтера якось не так. 

– Уявляю собі,– відповів метр, цього разу співчутливо по-
глянувши на неї. – У тобі є щось хлопчаче. 

Після такої похвали Клариса відчула, як щастя підскакує у 
неї в жилах, ніби град на стежці. 

– Хіба ти тоді не помітив, що я вмію вдягатися швидше за 
будь-якого чоловіка?! – хутко спитала вона.

доброзичливо-зморшкувате обличчя філософа вражено за-
стигло. Клариса хихикнула. 

– Це таке подвійне слово, – пояснила вона. – Є й інші: 
вбивство на ґрунті статевих збочень, наприклад.

Метр, мабуть, вирішив за краще не показувати, що не ди-
вується вже нічому.

– Чого ж, – відказав він – пригадую. – ти ж бо якось за-
явила, що вбивство на ґрунті статевих збочень – це коли га-
сять кохання у звичайних обіймах. 

але Майнґаст хотів ще знати, щó вона має на увазі, коли 
каже про вдягання.

– надавати свободу дій – це вбивати, – швиденько пояс-
нила Клариса, як це зробила б людина, що, витинаючи на льо-
ду колінця, надто захопилася й послизнулась. 

– ти знаєш, – зізнався Майнґаст, – тепер я справді не ро-
зумію вже, що й до чого. ти ж бо знов завела мову про отого 
типа, про теслю. Чого тобі від нього треба?

Клариса замислено розгрібала носаком черевика рінь на стежці. 
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– Це – те саме, – нарешті відповіла вона. І раптом звела 
на метра очі й різко кинула коротку, ніби втяту, фразу: – Га-
даю, вальтерові пора навчитися відмовлятись від мене. 

– не мені про це судити, – промовив Майнґаст, так і не 
дочекавшись продовження. – але радикальні рішення – за-
вжди найкращі, поза всяким сумнівом. 

він сказав це просто на всякий випадок. але Клариса знов 
нахилила голову, і її погляд уперся кудись у Майнґастів кос-
тюм, а по хвилі вона неквапно піднесла руку до його ліктя. зне-
нацька їй нестримно захотілося схопити цю тверду, худу руку 
під широким рукавом і доторкнутися до метра, який лише при-
кидався, нібито геть забув про ті пророчі слова, які сам колись 
сказав був про того теслю. Поки це діялося, в ній домінува-
ло відчуття, ніби вона підштовхує до нього якусь частину са-
мої себе, й у тій повільності, з якою її рука зникала в його ру-
каві, в тій схожій на приплив повільності кружляли уламки не-
збагненної похітливости, яку породжувало усвідомлення того, 
що метр стояв нерухомо й давав їй, Кларисі, торкатися себе.

а сам Майнґаст чомусь приголомшено дивився на руку, що 
обхопила його лікоть і повзла ним угору так, як ото багатоно-
гий самець вилазить на свою самку; метр уздрів під опущени-
ми повіками цієї невеличкої жіночки якийсь незвичайний тре-
пет і здогадався: тут коїться щось сумнівне, і воно зворушило 
його тим, що коїлося на очах у людей. 

– Ходімо! – запропонував він, лагідно відтручуючи її руку. 
– Якщо ми тут отак і стоятимемо, то всім буде видно нас, як 
на долоні. Краще пройдімося туди-сюди ще раз!

Поки вони походжали, Клариса розповідала:
– Я вдягаюся швидко; якщо треба, швидше за будь-якого 

чоловіка. тіло немовби саме притягує мій одяг, коли я… як би 
його висловитись? ну, коли я оце саме така! Мабуть, це якийсь 
різновид електрики. те, що стосується мене, я притягую до 
себе, наче одежу. але зазвичай це притягування виявляється 
фатальним. 

Майнґаст усміхався з приводу цієї словесної гри, якої він 
усе ще не розумів, і навмання силкувався придумати яку-
небудь ефектну відповідь. 

– виходить, ти притягуєш до себе одяг, сказати б, як ге-
рой – долю? – нарешті промовив він. 

на його подив, Клариса, спинившись, вигукнула:
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– авжеж, саме так воно і є! Хто отак живе, той відчуває це, 
навіть коли має до діла з одягом, взуттям, ножем чи виделкою! 

– Якась істина тут є, – підтвердив метр це не вельми пере-
конливе твердження. Потім, не церемонячись, спитав: – а як 
у тебе, власне, з вальтером?

Клариса не зрозуміла. вона звела на нього погляд і в його 
очах раптом побачили жовті хмари, що їх немовби гнав дикий 
вітер.

– ти сказала, – провадив Майнґаст, повагавшись, – що 
приваблюєш його «якось не так». не так, мабуть, як це жінці 
годилося б? Як же це? ти що – з чоловіками взагалі фриґідна? 

слова «фриґідна» Клариса не знала.
– Жінка фриґідна тоді, – пояснив метр, – коли в обіймах 

чоловіків не дістає задоволення. 
– але ж я знаю лише вальтера, – злякано відказала Кла-

риса.
– ну звісно, але після всього, що ти сказала, хіба не мож-

на такого припустити? 
Клариса була спантеличена. вона мала поміркувати. Про 

таке вона нічого не знала.
– Я? – сказала вона. – Я ж бо й не повинна. навпаки, я 

маю ставати цьому на заваді! Я не повинна такого допускати! 
– Що ти таке кажеш?! – непристойно засміявся метр. 

– ти маєш ставати на заваді своїм відчуттям?! Чи тому, щоб 
вальтер дістав задоволення? 

Клариса зашарілася. але воднораз і збагнула, що сáме вона 
має сказати. 

– Якщо поступатися, все тонутиме в статевій насолоді, – 
поважно відповіла вона. – Я не допущу, щоб насолода чоло-
віків відділялася від них і ставала моєю насолодою. тим-то я й 
притягую їх ще відтоді, як була маленькою дівчинкою. з насо-
лодою в чоловіків щось негаразд.

з різних причин Майнґаст вирішив з цим не погодитись і 
спитав:

– невже ти так владаєш собою? 
– та, всяк буває, – щиро зізналася Клариса. – але ж я 

тобі вже казала: якби я давала йому волю, то стала б убивцею 
на ґрунті статевих збочень! – І, чимдалі розпалюючись, пове-
ла далі: – Мої подруги кажуть, що в обіймах чоловіка «кона-
єш». Я не знаю, що це таке. У чоловічих обіймах я ще ніколи 
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не конала. але я знаю, щó це таке, незалежно від обіймів. ти, 
певна річ, знаєш також, адже сам казав, що світ надто позбав-
лений ілюзій!..

Майнґаст відмахнувся таким жестом, ніби вона хибно його 
зрозуміла. але тепер Клариса надто багато чого збагнула. 

– адже коли ти кажеш, наприклад, що треба поступатися 
чимось неповноцінним задля чогось повноцінного, – вигукну-
ла вона, – то це означає, що можна жити у глибоченній насо-
лоді, насолоді без меж! Це – насолода не статі, а насолода ге-
нія! І коли я не стаю вальтерові на заваді, він цю насолоду зра-
джує! 

Майнґаст похитав головою. Це був жест заперечення тако-
го палкого й спотвореного тлумачення його слів, – заперечен-
ня, сповненого остраху, майже переляку; і з усього, що було в 
цьому запереченні, для відповіді він вибрав зовсім випадкове:

– Це ще хтозна, чи він узагалі здатний на щось інше! 
Клариса стала, наче громом прибита.
– він повинен! – вигукнула вона. – Хто ж, як не ти, вчив 

нас, що ми повинні!
– Це правда, – визнав, повагавшись, метр і марно спробу-

вав власним прикладом спонукати її рушити далі. – але чого 
ти, власне, хочеш? 

– Розумієш, поки ти не приїхав, я ще нічого не хотіла, – 
тихо проказала Клариса. – але ж воно таке жахливе, це жит-
тя, яке з моря своїх насолод зачерпує лише трішечки статевої 
втіхи! І тепер чогось хочу і я.

– Про це ж бо я тебе й питаю, – підказав їй Майнґаст.
– на світі треба жити задля якої-небудь мети. треба бути 

на щось «придатним». а то зостанеться лише якась жахлива 
плутанина, – відповіла Клариса.

– Чи пов’язане те, чого ти хочеш, із Моосбруґером? – до-
питувався Майнґаст.

– Цього не можна пояснити. треба побачити, що з цьо-
го вийде! – відповіла Клариса. Потім замислено додала: – Я 
його викраду, я вчиню скандал! – вона прибрала таємничо-
го вигляду й раптом промовила: – Я спостерігала за тобою. У 
тебе бувають таємничі люди! ти запрошуєш їх, коли гадаєш, 
що нас немає вдома. Це хлопчики і юнаки. ти не кажеш, чого 
вони хочуть! 

Майнґаст розгублено втупився в неї. 
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– ти щось замислив, – провадила далі Клариса, – й щось 
готуєш! але я…– випалила вона пошепки, – я теж така силь-
на, що можу водити дружбу з багатьма одночасно! Я нажила 
чоловічу вдачу й чоловічі обов’язки! У спілкуванні з вальтером 
я навчилися відчувати по-чоловічому!.. 

Рука її знов потяглася до Майнґастового ліктя. По Кларисі 
було видно, що вона цього не помічає. Пальці її виткнулися з 
рукава скарлюченими, мов кігті. – Я дволика, так і знай! – 
прошепотіла вона. – але це нелегко. Маєш рацію, тут не вар-
то цуратись насильства!

Майнґаст дивився на неї все ще збентежено. У такому стані 
він не бачив її ніколи. зв’язок між її словами лишався йому за-
гадкою. а для Клариси цієї хвилини не було нічого простішого, 
ніж поняття дволикости; але Майнґаст питав себе, чи не здога-
дується вона що-небудь про його потаємне життя й чи не натя-
кає на це. та й про що тут уже лишалося здогадуватись! згід-
но зі своєю чоловічою філософією він тільки недавно став по-
мічати переміну в своїх почуттях і приваблювати юнаків, ко-
трі були для нього чимось більшим, ніж просто учнями. та, 
може, саме через це він і переїхав сюди, де почувався в безпе-
ці від чужих очей; досі він такої можливости навіть не припус-
кав, але тепер оця невеличка істота ось-ось, здавалося, збагне, 
щó з ним діється, й уже почала наводити на нього жах. Її рука 
чомусь щораз далі витикалася з рукава сукні, хоч відстань між 
двома тілами, які ця рука з’єднувала, не змінювалась, і цей го-
лий, худий лікоть разом з долонею, що торкалася Майнґаста, 
мав тепер такий незвичайний вигляд, що в уяві метра сплута-
лося все, що доти ще мало свої межі. 

але Клариса вже мовчала про те, що хотіла сказати ще хви-
лину тому, хоч тепер це було їй ясно, як божий день. свід-
ченням цього були оті слова з подвійним значенням, розкида-
ні в мові, неначе гілки, що їх надламують, чи листя, яким по-
трушують землю, щоб позначити для когось таємну стежку. І 
«вбивство на ґрунті статевих збочень», і оте «притягування», і 
«швидко», й багато інших, а може, навіть усі слова вказували 
на двоє значень, одне з яких було таємним і особистим. одна-
че подвійне значення слів означає й подвійне життя. звичайна 
мова – це вочевидь життя гріха, таємна – життя в образі світ-
ла. так, наприклад, слово «швидко» у своєму гріховному обра-
зі означало звичайний, виснажливий, щоденний поспіх, а в об-
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разі насолоди від нього все пружко, з насолодою відскакува-
ло й відлітало. але замість «образ насолоди» можна сказати й 
«образ сили» чи «образ безневинности», а гріховний образ, із 
другого боку, можна назвати будь-яким словом, де є щось від 
пригнічености, в’ялости й нерішучости буденного життя. Це 
були своєрідні стосунки між речами і власним «я», стосунки, 
внаслідок яких те, що ти робив, справляло вплив там, де цьо-
го навіть не очікували; і що менше вдавалося Кларисі це ви-
словити, то буйніше розпукувалися слова всередині в ній і ви-
хоплювалися назовні швидше, ніж їй щастило зібрати їх доку-
пи. але тепер вона вже тривалий час не мала сумніву в одно-
му: обов’язок, привілей, завдання того, що називають сумлін-
ням, ілюзією, волею, – знайти яскравий образ, образ світла. 
Це – той образ, де нема нічого випадкового, нема місця ва-
ганням, де щастя й необхідність збігаються. Хтось називав це 
«жити значуще», казав про «інтелігібельну вдачу», інстинкт по-
рівнював з безневинністю, а інтелект – із гріхом. Клариса мір-
кувати так не вміла, але зробила відкриття, що певним явищам 
можна надавати руху, й потім до них іноді самі собою приста-
ють часточки образу світла, стаючи так їхньою складовою. з 
причин, пов’язаних насамперед із багатим на емоції вальтеро-
вим байдикуванням, а також через своє героїчне шанолюбство, 
якому завжди бракувало засобів, Клариса дійшла висновку, що 
хто завгодно може якимсь насильницьким вчинком поставити 
собі наперед пам’ятник, і потім він притягуватиме цю людину 
до себе. тим-то вона й не знала, що робити з Моосбруґером, і 
не могла нічого відповісти Майнґастові на його запитання. 

не могла, та й не хотіла відповідати. Хоч вальтер і заборо-
нив їй говорити про те, що метр знову перевтілюється, розум 
його, поза всяким сумнівом, приступив до таємної підготовки 
вчинку, про який вона нічого не знала і який мав бути не менш 
прекрасний, ніж його розум. отже, метр не міг не розуміти її, 
хоч і вдавав, що не розуміє. Що менше вона говорила, то біль-
ше показувала йому свою обізнаність. Кларисі вільно було на-
віть торкатися його, і він не міг їй цього заборонити. так він 
визнавав її замисел, а вона проникала в його замисел і прилу-
чалася до нього. І це теж був якийсь різновид дволикости й та-
кий могутній, що Клариса вже навіть не могла його осягнути. 
Уся снага, яку вона мала й про глибину якої навіть не здогаду-
валася, просто-таки невичерпним потоком переливалася її ру-
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кою до її загадкового приятеля, виснажуючи й спустошуючи 
її дужче, ніж на те здатне кохання. Цієї хвилини Клариса не-
спроможна була ні на що інше, крім як лише з усмішкою по-
зирати то на свою руку, то йому в обличчя. І Майнґаст також 
тільки те й робив, що переводив погляд то на неї, то на її руку. 

І раптом сталося таке, що спершу вразило Кларису, як грім 
серед ясного неба, а потім огорнуло її чадом вакхічного захвату. 
Майнґаст намагався затримати на обличчі гордовиту усмішку, 
щоб не виказати Кларисі своєї невпевнености; але ця його не-
впевненість із хвилини на хвилину лише поглиблювалася, знов 
і знов постаючи з чогось ніби незбагненного. бо перед кожним 
вчинком, відповідальність за який береш на себе із сумнівом, 
трапляється мить слабкости, що нагадує хвилини каяття після 
вчинку, хоч у природному плині подій цю мить майже не по-
мічаєш. Переконання й виразні фантазії, які схвалюють і захи-
щають учинене дійство, ще не досягли тут вершини свого роз-
витку й у напливі пристрасти хитаються так само невпевне-
но й нетвердо, як згодом, можливо, тремтітимуть або розпада-
тимуться у відпливі пристрастного каяття. У цьому стані своїх 
намірів Майнґаст і виявився заскоченим зненацька. йому було 
двічі прикро – і з огляду на минуле, і з огляду на авторитет, 
який він мав тепер в очах вальтера й Клариси, а будь-яке гли-
боке хвилювання на додачу ще й змінює картину дійсности на 
свій манір, знаходячи в цьому нові для себе імпульси. Через та-
кий свій лиховісний стан Майнґаст побачив щось лиховісне у 
Кларисі, його страх надав чогось страшного і їй, а спроби тве-
резо оцінити реальність лише поглибили його збентеження сво-
єю безпорадністю. тож і вийшло, що усмішка на його обличчі, 
замість демонструвати гордовитий спокій, з хвилини на хвили-
ну ціпеніла, ба навіть оціпеніло зависала й зрештою якось заці-
пеніло, мов на хідлях, щезла. Цієї миті Майнґаст повівся саме 
так, як поводиться великий собака, побачивши перед собою не-
звично маленьку істоту, на яку він не важиться напасти, – гу-
сеницю, жабу чи змію: чоловік як міг випростався на своїх ци-
батих ногах, скривив губи, прогнув спину й раптом усвідомив, 
що потоки прикрого відчуття вже віднесли його від того місця, 
де було їхнє джерело, а він навіть не спромігся жодним словом, 
жодним порухом замаскувати свою втечу. 

Клариса його не відпускала; коли Майнґаст нерішуче сту-
пив кілька перших кроків, можна було ще подумати, мабуть, 



289

що він простодушно погарячкував; але потім метр просто по-
тяг її за собою, ледве знаходячи сякі-такі слова, щоб поясни-
ти, що він квапиться до себе в кімнату попрацювати. аж у пе-
редпокої йому пощастило звільнитися від неї остаточно, а сюди 
він дістався лише завдяки своїй волі до втечі, а також завдяки 
тому, що не дослухався до Кларисиних слів і водночас з усіх 
сил намагався не привернути до себе уваги вальтера й зиґ-
мунда. насправді вальтер у загальних рисах здогадувався, що 
діялось. він бачив, що Клариса палко вимагала від Майнґас-
та чогось такого, в чому той їй відмовляв, і в його груди двома 
свердлами вгвинчувалися ревнощі. бо хоч вальтер нестерпно й 
страждав від підозри, що дружина пропонує їхньому приятеле-
ві свою прихильність, та мало не ще глибше його ображало те, 
що Кларисою, здавалося йому, гребують. Якщо ці почуття до-
вести до логічного кінця, то йому хотілося змусити Майнґаста 
взяти Кларису до себе, – змусити, а тоді, підкоряючись тому 
самому внутрішньому пориву, впасти у розпач. він був схви-
льований меланхолійно й героїчно. тієї хвилини, коли Клари-
сина доля зависла на волосинці, йому просто несила було чути 
зиґмундове запитання про те, як саджати розсаду – в розпу-
шений ґрунт чи землю довкола них утрамбовувати. вальтер 
мав що-небудь сказати й почувався, ніби фортепіано в соту 
долю секунди між могутнім десятипалим ударом по клавішах 
і вибухом акорду. У горлі в нього застрягло світло. слова, що 
мали передати все зовсім не так, як звичайно. але те, що він 
тільки й спромігся промовити, несподівано виявилося чимось 
цілком іншим. 

– Я цього не потерплю! – удруге повторив вальтер, звер-
таючись радше до садка, ніж до зиґмунда. 

але зиґмунд, заклопотаний, здавалося б, лише розсадою та 
підгортанням, також спостерігав, як виявилося, за тими двома 
й навіть розмірковував про те, щó між ними відбувається. бо 
він підвівся, обтрусив з колін землю й дав зятеві пораду. 

– Якщо ти вважаєш, що вона зайшла надто далеко, то про-
сто наведи її на інші думки, – промовив він так, ніби весь час 
і справді сумлінно, як і належить лікареві, розмірковував про 
те, з чим довірився йому вальтер.

– Як же мені це зробити?! – збентежено спитав вальтер. 
– так, як це роблять чоловіки, – відповів зиґмунд. – на 

всі жіночі охи й ахи є лише одні ліки – чи як там кажуть?! 
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зиґмунд багато чого натерпівся від вальтера, а в житті між 
людьми часто складається так, що одне тисне й гне другого, 
коли це друге не опирається. Коли казати точніше, та й на пе-
реконання самого зиґмунда, якраз здорове життя таке і є. бо 
світ загинув би ще за часів великого переселення народів, якби 
кожне захищалося до останньої краплини крови. а натомість 
слабкіші завжди покірно відходили вбік і шукали собі інших 
сусідів, яких могли б витіснити вже самі; за таким взірцем бу-
дуються людські взаємини здебільшого й донині, і все з часом 
завжди залагоджується само собою. до зиґмунда в його сімей-
ному колі, де вальтера мали за генія, завше ставилися трішеч-
ки як до дурника, і він це й сам визнавав, і навіть цього дня, 
якби на карті стояла сімейна ієрархія, в будь-якому разі виявив 
би покірність і шанобливість. бо ця давня структура вже багато 
років тому втратила своє значення порівняно з новими взаєми-
нами, що склалися в житті, і свою форму зберегла просто задля 
традиції. зиґмунд мав не лише досить непогану лікарську прак-
тику (а лікар, на відміну від чиновника, має владу над людьми 
не завдяки чужій силі, а завдяки особистому вмінню, він при-
ходить до людей, які очікують від нього допомоги й слухняно 
її приймають!), – він мав ще й заможну дружину, яка за ко-
роткий час подарувала йому себе й трьох дітей і яку він хоч і 
не часто, однак регулярно, коли йому було зручно, зраджував 
з іншими жінками. тож у своєму становищі зиґмунд мав ціл-
ковиту змогу самовпевнено дати вальтерові, коли цього хотів, 
надійну пораду.

Цієї хвилини Клариса знову вийшла надвір. вона вже забу-
ла, про що вони з Майнґастом розмовляли, коли так стрімко ру-
шили до будинку. Пригадувала лишень, що метр кинуся від неї 
навтіки; але цей спогад утратив подробиці, згорнувсь і замкнув-
ся. Щось таки сталося!.. з цією єдиною думкою в голові Кла-
риса почувалася людиною, над якою щойно пронеслася гроза 
й усе тіло якої ще заряджене чуттєвою енерґією. Просто перед 
собою, за кілька метрів від невисоких кам’яних сходів, з яких 
вона щойно зійшла, Клариса побачила чорного-пречорного 
дрозда з вогненно-червоним дзьобом; птах саме клював жирно-
го черв’яка.. У цьому птахові чи, може, в контрасті його кольорів 
відчувалася величезна енерґія. не можна було сказати, що цієї 
миті Клариса про щось думала; радше з-поза спини в неї, звіду-
сіль їй щось відповідало. Чорний дрозд – то був образ гріха в 
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момент здійснення насильства. Черв’як був образом метелика. 
обох істот Кларисі послала доля на знак того, що вона, Клари-
са, має діяти. вона бачила, як дрозд своїм полум’яно-оранжевим 
дзьобом убирає в себе гріхи черв’яка. Чи дрозд – не «чорний 
геній»? на взірець того, як голуб – «білий дух»? Чи обидва ці 
знаки – не ланки того самого ланцюга? отой ексгібіціоніст із 
теслею, з утечею метра?.. Жодна з цих думок не набула досить 
розвиненої форми в ній самій, вони чаїлися, невидимі, у стінах 
будинку, вже покликані, але ще не готові дати відповідь; та що 
Клариса таки відчула, вийшовши на сходи й уздрівши дрозда, 
який поглинав черв’яка, то це – неймовірну відповідність між 
внутрішнім процесом і зовнішнім.

Це відчуття якимсь незбагненним чином передалося валь-
терові. враження, яке в нього склалося, ту ж мить стало спів-
звучним тому, що він називав «закликати бога»; тепер у ньо-
го не виникло щодо цього жодних вагань. він не міг розгледі-
ти, що діялося з Кларисою, до неї було надто далеко; але щось 
невипадкове побачив він у її поставі, в тому, як вона стояла пе-
ред світом, що до нього вели ті невисокі сходи, мов у купальні 
до води східці. тут була якась піднесеність. Це не була постава 
звичайного життя. І раптом він збагнув: саме таку невипадко-
вість має на увазі Клариса, коли каже: «той чоловік опинився 
під моїм вікном не випадково!» дивлячись на дружину, він сам 
відчував, як в усе, що являлося очам, вливається, вщерть на-
повнюючи це все, потужний потік якихось чужих сил. У тому, 
що він, вальтер, стояв тут, а Клариса – там, навскоси від ньо-
го, хто, мимоволі спрямувавши погляд уздовж поздовжньої 
вісі садка, змушений був повернути цей садок, щоб розгледі-
ти Кларису чіткіше, – навіть у цьому простому співвідношен-
ні німа енергія життя раптом переважила природну випадко-
вість. з безлічі згромаджених перед очима картин випливало 
щось незвичайне, лінійно-геометричне. так, мабуть, було тоді, 
коли Клариса в майже нематеріальних відповідностях (як у тій 
обставині, що один чоловік стояв під її вікном, а другий був 
тесля) вбачала якийсь сенс; події й факти тоді, мабуть, були в 
якихось інших стосунках одне з одним, ніж звичайно, належа-
ли до чужого цілого, яке підкреслювало інші їхні грані й, видо-
буваючи їх з їхніх непомітних схованок, давало Кларисі пра-
во стверджувати, нібито те, що відбувається, вона притягує до 
себе сама. важко було дати цьому розумне пояснення, та зре-
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штою вальтер завважив: адже все це глибоко споріднене з тим, 
що добре знайоме і йому самому, – зі станом, коли малюєш 
картину. Картина також у якийсь незбагненний спосіб не до-
пускає будь-якої барви й лінії, які чужі її основній формі, її 
стилю й палітрі, а з другого боку – просто вихоплює з рук те, 
що їй потрібно, відповідно до геніальних законів, відмінних від 
звичайних законів природи. Цієї хвилини в ньому не лишилося 
й сліду від того щасливого, повного відчуття здоров’я, яке, від-
чуття, оцінює потворні життєві явища щодо їхньої корисности, 
хоч іще недавно він це й вихваляв; скоріше він страждав, ніби 
хлопчик, що не зважується пристати до гри. 

але зиґмунд був не той чоловік, щоб, узявшись за яку-
небудь справу, так одразу від неї відмовитись. 

– Клариса перенервувала, – констатував він. – Їй завше 
хотілося пробити головою стіну, й тепер голова її десь застря-
гла. ти маєш як слід за неї взятися, навіть якщо вона й відма-
гатиметься!

– ви, лікарі, у психологічних процесах анічогісінько не тя-
мите! – вигукнув вальтер. він пошукав ще один пункт для 
свого нападу й таки знайшов його. – ось ти кажеш про «зна-
мення», – провадив він, і його роздратування притлумила вті-
ха, що він може говорити про Кларису, – й заклопотано зва-
жуєш, коли знамення – це патологія, а коли – ні! а я тобі ска-
жу: справжній стан людини – це коли все – знамення! Про-
сто все! Може, ти й здатний поглянути правді в очі, але прав-
да ніколи не погляне в очі тобі! Цього божественно непевного 
відчуття ти не пізнаєш повік!

– та ви божевільні обоє! – сухо кинув зиґмунд.
– ну звісно, божевільні! – вигукнув вальтер. – але ти 

– людина не творча. ти ніколи не пізнав, що таке «виража-
ти себе», а для художника це взагалі означає «розуміти»! ви-
раз, якого ми надаємо речам, тільки й розвиває нашу здатність 
сприймати їх правильно. Я розумію, чого хочу або чого хоче 
хтось інший, лише тоді, коли роблю це сам. Це – наш живий 
досвід на відміну від твого мертвого! ти, звичайно, скажеш, що 
це – парадокс, сплутування причини й наслідку, ти, зі своєю 
медичною казуальністю! 

але зиґмунд мав на увазі не це, тому лише твердо додав:
– ти їй не дуже потурай, це їй запевне піде на користь. не-

рвові люди потребують певної суворости. 
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– а коли я граю на роялі біля відчиненого вікна, – про-
мовив вальтер, немовби не чуючи шурякового застереження, 
– то що я роблю? Попід вікнами проходять люди, можливо, 
з-поміж них є й дівчата; хто хоче – спиняється, я граю для мо-
лодих парочок і самотніх дідів та бабів. Є серед них і розумні, 
й дурні. та і я ж бо розуму їм не додаю. те, що я граю, – не 
розум. Я розказую їм про себе. сиджу невидимкою у себе в 
кімнаті й посилаю їм знаки – кілька нот, і це і їхнє життя, й 
моє життя. ти справді міг би сказати, що це – теж божевілля!..

зненацька він змовк. відчуття «ох, хто-хто, а я знаю, що 
вам усім сказати!» – це головне шанолюбне відчуття громадя-
нина землі з посередніми творчими здібностями, якого гнітить 
палке бажання що-небудь повідомити людям, заніміло. Щора-
зу, коли вальтер сидів у м’якій тиші край відчиненого вікна і, 
гордо усвідомлюючи, що він – митець, який ощасливлює ти-
сячі незнайомих йому людей, випускав свою музику в світ, від-
чуття це нагадувало туго напнуту парасольку, й щоразу, коли 
він кидав грати, воно опадало, немов парасолька згорталася. 
тоді вся легкість де й дівалася, всього, що було, ніби ніколи й 
не було, і говорити він міг тоді лише про що-небудь на кшталт 
того, що мистецтво, мовляв, утратило зв’язок з народом, і все 
погано. вальтер згадав про це, і його огорнув смуток. вальтер 
спробував з ним боротися. адже й Клариса казала: «Музику 
треба грати «до кінця». Клариса казала: «Поки що-небудь ро-
биш і сам, поти це й розумієш!» але ж Клариса сказала й таке: 
«тому ми самі маємо йти в божевільню!» вальтерова «внутріш-
ня парасолька», наполовину згорнувшись, метлялася на порив-
частому вітрі. 

– нервовими людьми треба певною мірою керувати – за-
для їхньої ж таки вигоди, – промовив зиґмунд. – ти ж бо сам 
казав, що терпець твій скоро урветься. І як лікар, і як чоловік 
можу дати тобі ту саму пораду: покажи їй, що ти – справжній 
чоловік. вона проти цього повстане, я знаю, але дарма, якось 
уже змириться! 

Мов надійна машина, зиґмунд невтомно товкмачив про «ре-
зультат», якого колись домігся сам.

вальтер, усе ще на «поривчастому вітрі», відповів:
– таке медичне переоцінювання впорядкованого статевого 

життя взагалі застаріло! Коли я сиджу за роялем, малюю кар-
тину чи розмірковую, то справляю вплив на людей близьких 
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і далеких, не позбавляючи одних того, що даю другим. навпа-
ки! дозволь сказати тобі, що тепер уже немає, мабуть, жодної 
сфери, де людина має право керуватися лише власним світо-
глядом. навіть у подружньому житті не має права! 

але дужчий тиск був на боці зиґмунда, й вітер відніс валь-
тера до Клариси, якої той під час цієї розмови не спускав з 
очей. йому було прикро, що про нього хтось міг сказати, ніби-
то він – не справжній чоловік; до цієї заяви вальтер повернув-
ся спиною, давши їй погнати себе до Клариси. І на півшляху 
відчув зі свого зляканого вищиру, що муситиме почати із запи-
тання: «Як розуміти те, що ти заводиш мову про знамення?!»

але Клариса вже побачила, що він іде до неї. вона бачила, 
як він завагався ще тоді, коли стояв. Потім його ноги відірва-
лися від землі й понесли його до неї. Клариса спостерігала все 
це, відчуваючи неймовірну насолоду. сполоханий дрозд спурх-
нув, хутко прихопивши з собою черв’яка. тепер шлях для при-
тягання був цілком вільний. та раптом Клариса передумала й 
цього разу зустрічі уникла; вона неквапно рушила попід бу-
динком за обійстя, воднораз не відвертаючи голови від вальте-
ра, але швидше, ніж він, хто зволікав, отож відстань між ними 
зросла так, що про будь-які арґументи й контрарґументи вже 
шкода було й думати. 

27.
Невдовзі ґенерал Штум 
відкриває Аґату для товариства

відколи аґата переїхала до Ульріха, світські стосунки й 
обов’язки, що пов’язували його з широким колом людей, зна-
йомих йому по дому туцці, забирали в нього досить багато часу, 
бо жваве спілкування зимової пори, хоч уже й настала весна, 
ще не завмерло, а співчуття, яке йому виявляли після батькової 
смерти, вимагало зустрічного кроку – щоб він не ховав аґа-
ту, хай навіть жалоба і звільняла обох від необхідности брати 
участь у бучних урочистостях. Якби Ульріх повною мірою ско-
ристався з переваг, котрі давала жалоба, то зміг би навіть трива-
лий час узагалі уникати будь-якого світського товариства й так 
облишити коло людей, до якого він потрапив лише через дивні 
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обставини. та відколи аґата довірила йому своє життя, Ульріх 
діяв усупереч власним почуттям і перекладав на якусь частину 
себе – він підігнав її під традиційне поняття «обов’язки стар-
шого брата» – багато рішень, ухвалювати які все його єство 
опиралось, а то й відмовлялося зовсім. до цих обов’язків стар-
шого брата належало насамперед переконання, що аґатина вте-
ча з чоловікового дому має завершитися не інакше, ніж у домі 
кращого чоловіка. «Якщо так піде й далі, – зазвичай відповідав 
він сестрі, коли в них заходила мова, що їхнє спільне життя ви-
магає зробити те чи те, – то незабаром кілька претендентів за-
пропонують тобі руку чи бодай серце»; а коли аґата виношу-
вала які-небудь плани довше, ніж на кілька тижнів, він відказу-
вав: «але ж доти все переміниться!» така його поведінка обра-
жала б її ще дужче, якби вона не помітила у братові розладу з 
самим собою, і поки що це стримувало її від більшого спротиву, 
коли він висловлювався за те, щоб усіляко розширювати світ-
ське коло, в якому вони оберталися. отак і вийшло, що після 
аґатиного приїзду брат із сестрою поринули у світське життя 
куди глибше, ніж зробив би це Ульріх, якби жив сам. 

Їхня спільна поява в товаристві, де тривалий час знали тіль-
ки Ульріха й ніколи жодного слова не чули від нього про се-
стру, викликала неабияку сенсацію. одного дня до Ульріха зно-
ву завітав ґенерал Штум фон бордвер – з ординарцем, своєю 
текою і з хлібиною. він недовірливо принюхався до повітря. 
запах у ньому стояв невимовний. нарешті фон Штум уздрів на 
спинці стільця жіночу панчоху й осудливо сказав:

– ох, ці вже мені молодики! 
– Моя сестра, – пояснив Ульріх.
– ой, та облиш! ніякої сестри в тебе немає! – заперечив 

ґенерал. – У нас голова лускає від таких важливих турбот, а 
ти ховаєшся тут з якоюсь дівкою! 

Цієї миті до кімнати ввійшла аґата, й фон Штум розгубив-
ся. Побачивши, що ці двоє по-сімейному схожі й що аґата три-
мається досить невимушено, ґенерал відчув: Ульріх сказав таки 
правду. І все ж він не міг позбутися підозри, що перед ним Уль-
ріхова коханка, хоча, звісно, й чомусь облудно на нього схожа.

– не знаю, що зі мною тоді коїлося, ласкава пані, – розпо-
відав він згодом діотимі, – але тієї хвилини я здивувався б не 
більше, якби він сам раптом постав переді мною знову випус-
кником кадетського корпусу!
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бо коли Штум уздрів аґату, він, позаяк вона надзвичайно 
йому сподобалася, застиг у тому заціпенінні, в якому звик вба-
чати ознаки глибокого замилування. його ніжна опасистість і 
чутлива натура схилялися до того, щоб якомога скоріше вши-
тися, по суті, втекти від цієї каверзної ситуації, й Ульріх, попри 
всі свої спроби його затримати, мало що довідався про ті важ-
ливі турботи, які привели до нього освіченого ґенерала.

– ні! – картав той сам себе. – немає нічого аж такого 
важливого, щоб через це перебивати вам так, як оце переби-
ваю я!

– але ж ти нам зовсім не перебиваєш! – запевнив його, 
усміхнувшись, Ульріх. – Що ти можеш нам перебити?! 

– ну звісно, нічого! – погодився Штум, уже й геть збитий 
з пантелику. – У певному сенсі, звісно, нічого. але як-не-як! 
знаєш, краще я зайду якось іншим разом!

– то бодай скажи ж, поки не втік, чому ти приходив! – за-
жадав Ульріх.

– та нічого такого! анічогісінько! дрібниця! – кинув 
Штум, якому нетерпеливилось ушитися. – схоже, «велика по-
дія» вже назріває!

– Коня! Коня! на судно – і до Франції!– невідь чому за-
гукав весело збуджений Ульріх. 

аґата звела на нього здивований погляд. 
– даруйте, ласкава пані, – звернуся до неї ґенерал, – ви 

ж бо, либонь, не знаєте, про що йдеться.
– Паралельна акція знайшла ідею, яка стане її вінцем! – 

завершив Ульріх. 
– ні, я цього не казав, – заперечив ґенерал. – Я хотів 

лише сказати, що подія, на яку всі чекали, нарешті починає ви-
мальовуватись! 

– он воно що! – сказав Ульріх. – але ж вона вимальову-
ється ще від самого початку.

– ні, – поважно мовив ґенерал. – Річ не лише в цьому. 
нині в повітрі зависла цілком очевидна порожнеча: ніхто не 
знає, як бути. на днях у твоєї кузини відбудеться вирішальна 
зустріч. Пані набридер…

– Хто це така? – перебив його Ульріх, почувши це нове 
ім’я.

– ти геть відбився від справ! – скрушно дорікнув йому ґе-
нерал і, щоб відразу виправити становище, звернувся до аґати: 
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– Пані набридер – це жінка, яка протегує поетові Фоєрмау-
лю. Чи ти не знаєш і його? – спитав він, повертаючи своє кру-
гле тіло знову назад, коли не почув підтвердження від Ульріха. 

– Чого ж. Лірик. 
– надісь, віршики, – кинув ґенерал, недовірливо уникаю-

чи незвичного слова. 
– І навіть непогані. й усілякі театральні п’єси. 
– Про це я не знаю. та й записів своїх не прихопив. але 

це той, що каже: «Людина добра». одне слово, пані набридер 
протегує, надісь, тезі, що людина добра, а це теза, кажуть, єв-
ропейська, і тепер на Фоєрмауля буцімто чекає велике майбут-
нє. але в неї вже був чоловік, знаменитий на цілий світ лікар, і 
тепер вона, либонь, хоче зробити знаменитим і цього Фоєрма-
уля. У всякому разі є небезпека, що твоя кузина втратить ке-
рівну роль, і її перехопить пані набридер зі своїм салоном, де 
також уже крутяться всі знаменитості. 

Ґенерал утер із чола піт; однак Ульріхові така перспектива 
видалася зовсім непоганою. 

– ну, знаєш! – осудливо відповів Штум. – Як ти можеш 
так казати, адже ти теж поважаєш свою кузину! Чи не здаєть-
ся й ласкавій пані, що з його боку це – нечувана зрада й не-
вдячність щодо жінки, яка всіх надихає?! – звернувся він до 
аґати.

– Я своєї кузини зовсім не знаю, – зізналася йому аґата.
– о! – мовив Штум і додав слова, в яких лицарські на-

міри змішалися в темній поступці аґаті з мимовільним не-
лицарством: – Щоправда, останнім часом вона трохи пода-
лася!

на це ні Ульріх, ні аґата нічого не відповіли, й ґенерал від-
чув, що свої слова він має пояснити. 

– І ти ж бо знаєш чому! – значуще сказав він Ульріхові. 
Ґенерал не схвалював захоплення діотими сексологією, яке 

відвертало її розум від паралельної акції, і був стурбований 
тим, що її взаємини з арнгаймом не поліпшувались; але він 
не знав, скільки можна дозволяти собі, розповідаючи  про такі 
речі при аґаті, вираз обличчя якої робився чимдалі холодні-
шим. Проте Ульріх спокійно відповів:

– а ти зі своєю нафтою так і тупцюватимеш, мабуть, на 
місці, якщо наша діотима вже не матиме на арнгайма колиш-
нього впливу? 
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Штум зробив благально-жалісну міну, немовби закликаючи 
Ульріха утриматися від недоречного при жінці жарту, й водно-
час застережливо поглянув йому просто в очі. знайшов він у 
собі й силу по-юнацькому хутко підняти з крісла своє незграб-
не тіло й поправив на собі мундира. У нього ще не розвіялася 
недовіра до аґатиної появи в цьому домі, й він побоявся вика-
зувати при ній секрети військового міністерства. Уже в перед-
покої, куди його провів Ульріх, ґенерал учепився в його лікоть, 
хрипко прошепотів, усміхаючись: «заради бога, тільки не ви-
бовкай державної таємниці!» – й суворо заборонив йому зга-
дувати про нафтові родовища при будь-якій третій особі, на-
віть якщо це буде рідна сестра. 

– Гаразд, гаразд, – заспокоїв його Ульріх. – але ж це – 
моя сестра-близнючка.

– І при близнючці не можна! – врочисто запевнив прия-
теля ґенерал, в якого «сестра» викликала таку вже недовіру, 
що її не могла розвіяти навіть «сестра-близнючка». – Пообі-
цяй мені!

– Це не поможе, – не вгамовувався Ульріх, – навіть якщо 
я тобі й пообіцяю. Ми ж бо близнюки сіамські, розумієш?

нарешті Штум таки збагнув, що Ульріх, якого ніколи не 
можна було змусити відповісти просто «так», з нього кепкує. 

– У тебе жарти іноді бували і вдаліші, ніж оцей! – дорік-
нув ґенерал. – набалакувати на цю чарівну жінку – та нехай 
вона хоч сто разів буде твоя сестра, – таку бридоту, буцімто 
вона з тобою зрослася! 

та позаяк цієї хвилини у ньому знову прокинулася підозрі-
лива настороженість із приводу усамітнення, в якому він застав 
Ульріха, то ґенерал усе ж таки додав ще й кілька запитань, які 
мали з’ясувати ситуацію, а саме: «Чи приходив уже до тебе но-
вий секретар? Чи був ти в діотими? Чи виконав ти свою обі-
цянку побалакати з Ляйнсдорфом? Чи знаєш ти, що відбуваєть-
ся тепер між твоєю кузиною й арнгаймом?» Цей опецькуватий 
скептик добре про все це, звичайно, знав, але так він перевіряв 
Ульріха на щирість і результатом лишився задоволений. 

– ну, то зроби мені послугу, не спізнися на доленосне за-
сідання, – попросив він Ульріха й, ще важко сопучи після на-
тужного вовтузіння з рукавами, застебнув шинелю. – а я тобі 
попередньо ще зателефоную й заїду по тебе на своїй машині, 
так буде краще!
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– І коли ж має відбутися ця нудота? – не вельми охоче 
спитав Ульріх. 

– та, гадаю, тижнів так через два, – відповів ґенерал. – 
Ми ж бо хочемо привести до діотими іншу партію, треба ли-
шень, щоб там був і арнгайм, а цей наразі десь їздить. – він 
постукав пальцем по золотистій китиці, що звисала з кишені 
його шинелі. – а без нього «нам» яка ж радість?! сам розумі-
єш. але знаєш, що я тобі кажу? – зітхнув він. – Хай там як, а 
я бажаю тілько одного: щоб духовний провід лишався за твоєю 
кузиною; мені було б страшенно прикро, якби довелося при-
стосовуватись до зовсім іншої ситуації!

так завдяки цьому візиту Ульріх повернувся, тепер уже з 
аґатаю, до товариства, яке покинув, коли був іще сам, і поно-
вити свої світські зв’язки йому довелося б, навіть якби він цьо-
го зовсім не хотів, бо вже не міг ховатися з сестрою жодно-
го дня довше, а сподіватися, що Штум мовчатиме про своє від-
криття, таке знадливе для перегудів, теж не випадало. Коли «сі-
амці» прийшли з візитом до діотими, та, виявилося, вже чула 
про таке незвичайне й сумнівне їхнє назвище, хоч у захваті від 
нього ще й не була. бо вона, божественна, знаменита завдя-
ки високоповажаним і незвичайним особистостям, яких усяк-
час можна було побачити в її домі, неоголошену заздалегідь 
появу аґати сприйняла спершу дуже болісно, – адже родич-
ка, котра не припала б до вподоби її гостям, могла б станови-
ти загрозу для її власної, діотиминої, позиції куди більшу, ніж 
якийсь там кузен, а про цю нову кузину вона знала не біль-
ше, ніж колись про Ульріха, і це вже само собою дратувало її, 
хто знав геть-чисто все, коли їй довелося зізнатися в цьому ґе-
нералові. тож вона придумала аґаті назву «осиротіла сестрич-
ка» – з одного боку, задля самозаспокоєння, з другого – за-
для превентивного вживання в ширших колах, і приблизно з 
таким настроєм і прийняла цих своїх родичів. Її приємно вра-
зила та світська досконалість, яку пощастило продемонструва-
ти аґаті, й ця – пам’ятаючи про своє добропорядне виховання 
в монастирському інтернаті й скоряючись своїй насмішкувато-
здивованій готовності сприймати життя таким, яке воно є (за 
що картала себе перед Ульріхом), – ця вже від першої хвили-
ни, майже того не бажаючи, забезпечила собі доброзичливу 
прихильність могутньої молодої жінки, чиї шанолюбні претен-
зії на велич були їй, аґаті, цілком незбагненні й байдужі. вона 
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дивилася на діотиу з таким самим простодушним подивом, з 
яким дивилася б на величезну електричну установку, в загад-
кову функцію якої – поширювати світло – ніхто не втруча-
ється. а вже виявившись колись завойованою, та ще й поба-
чивши невдовзі, що аґата всім до вподоби, діотима й далі всі-
ляко сприяла її успіхам у товаристві, роблячи їх – що роби-
ло честь і їй самій – чимдалі більшими. «осиротіла сестричка» 
викликáла співчутливе зацікавлення – спершу в ближчих зна-
йомих у формі щирого подиву тим, що вони ніколи нічого про 
неї не чули, а в міру того, як коло знайомих розширювалося, 
це зацікавлення перейшло в ту непевну симпатію до всього но-
вого й разючого, що пов’язує княжі династії й редакції газет. 

І тоді діотима з її естетським хистом інстинктивно вибира-
ти з-поміж багатьох варіантів той найгірший, котрий ґарантує 
успіх у вищому світі, й зробила крок, завдяки якому «сіамці» 
дістали постійне місце в пам’яті аристократичного товариства: 
аґатина покровителька раптом і сама побачила чар у тому, що 
почула на самому початку, й відразу заходилася розповідати 
всім як про щось чарівне, що її кузен з кузиною возз’єдналися 
за романтичних обставин після розлуки, яка тривала мало не 
все їхнє життя, і тепер називають себе сіамськими близнюка-
ми, хоч досі зі сліпої примхи долі становили майже цілкови-
ту протилежність одне одному. Чому це так сподобалося спер-
шу діотимі, а тоді й решті товариства, й чому завдяки рішен-
ню брата й сестри жити разом ця історія видалося не менш не-
звичайною, ніж зрозумілою, сказати важко. Усе це зробив та-
лант діотими-керівниці. У кожному разі одне й друге сталося, 
довівши, що, попри всі підступи конкурентів, діотима, завдяки 
своїй м’якій силі, все ще може домогтися чого завгодно. арн-
гайм, коли вже вкотре повернувся до міста й дізнався про це, 
виголосив у вибраному колі ґрунтовну промову, завершивши 
її словами глибокої шаноби до аристократично-народних сил. 
Якимсь чином поширилася навіть чутка, що аґата, яка втекла 
до брата, доти жила в нещасливому шлюбі з одним знамени-
тим чужоземним ученим; а оскільки в колах, що задавали тон, 
до розлучення за поміщицькою традицією ставилися тоді не 
дуже схвально й обходилися подружньою зрадою, то аґатине 
рішення багатьом літнім людям поставало в якомусь просто-
таки подвійному світлі високого життя, світлі, в якому поєдну-
ється сила волі й наука іншим і яке граф Ляйнсдорф – і він до 
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брата із сестрою ставився особливо прихильно – одного разу 
схарактеризував такими словами: «ось із чого мав би брати 
приклад бурґтеатр! а то на сцені завше показують такі жахли-
ві пристрасті!»

діотима, при якій граф це сказав, відповіла:
– дехто, намагаючись не відстати від моди, стверджує, ні-

бито людина добра; та коли заглибишся в дослідження, як оце 
я, й пізнаєш плутані шляхи-дороги статевого життя, починаєш 
розуміти, що такі приклади трапляються вельми рідко! 

Чого вона хотіла – пригасити чи підсилити похвалу його 
ясновельможности? діотима ще не пробачила Ульріхові того, 
щó, відколи він нічого не сказав їй про майбутній приїзд се-
стри, називала браком довіри до нього; але вона пишалася успі-
хом, до якого була причетна, й це відбилося в її відповіді.

28.
Надміру веселощів

аґата користалася перевагами, які відкрило перед нею світ-
ське товариство, з природним хистом, і її впевнена поведінка 
у такому дуже гоноровому колі братові подобалась. Роки, коли 
вона була дружиною шкільного вчителя у провінції, немовби 
опали з неї, не лишивши й сліду. але наслідок цього Ульріх, 
стенувши плечима, поки що означив такими словами: «високій 
аристократії до вподоби, що нас називають зрощеними близ-
нюками. вона завжди цікавилася більше звіринцями, ніж, ска-
жімо, мистецтвом». 

У мовчазній згоді вони сприймали все, що відбувалося, лише 
як інтерлюдію. У їхньому домашньому побуті треба було багато 
чого змінити чи влаштувати по-новому, обоє зрозуміли це вже 
першого дня. але вони нічого не робили, боячись повернути-
ся до розмови, межі якої годі було вгадати наперед. віддавши 
свою спальню аґаті, Ульріх перебрався до ґардеробної кімна-
ти, де його відділяла від сестри ванна кімната, а згодом посту-
пився сестрі ще й більшістю своїх шаф. співчуття з цього при-
воду він відхилив, пославшись на колосник святого Лаврентія; 
проте аґата серйозно й не думала, що порушила братові його 
життя старого парубка, позаяк він запевнив її, що дуже щас-
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ливий, і позаяк лише вельми туманно уявляла собі, якою мі-
рою щастя було приступне йому доти. тепер їй подобався цей 
будинок з його небуржуазною обстановкою, з безліччю не-
потрібних декоративних і підсобних кімнат довкола нечислен-
них придатних для житла й тепер переповнених; у всьому цьо-
му було щось від церемонної ввічливости минулих часів, безза-
хисної перед самовдоволено-зневажливим ставленням до них 
нинішніх, але іноді німий протест ошатних кімнат проти не-
проханого безладу наводив і смуток, як його наводять обірва-
ні й переплутані струни на темпераментно вигнутомій деці. в 
такі хвилини аґата усвідомлювала, що брат вибрав цей відле-
глий від вулиці будинок аж ніяк не випадково й не без намі-
ру, як він намагався це подати, і в давніх стінах озивався не 
зовсім німий, але й не зовсім чутний голос пристрасти. але ні 
сама вона, ні Ульріх не зізнавалися собі ні в чому, крім того, 
що цей безлад довкола їх тішить. вони мешкали без комфор-
ту, після аґатиного вторгнення їжу замовляли в сусідньому го-
телі й у всьому знаходили привід для трохи надмірних весело-
щів, як це буває на пікніку, коли на лужку обходишся гіршою 
їжею, ніж подають за столом.

за таких умов не було й справжньої прислуги. від досвідче-
ного слуги, якого Ульріх, поселившись у цьому будинку, найняв 
тільки на короткий час – адже чоловік то був уже літній, зби-
рався піти на спочинок і очікував лише, поки залагодяться якісь 
там формальності, – не можна було вимагати надто багато, й 
Ульріх навантажував його якомога менше; а обов’язки покоїв-
ки Ульріхові довелося виконувати самому, бо справа з облашту-
ванням кімнати, де можна було б поселити порядну дівчину, 
ще й досі, як і багато чого іншого, далі намірів не посунулась, і 
кілька спроб зрушити її з місця нічого путнього не дали. отож 
Ульріх домагався неабияких успіхів у ролі зброєносця, збираю-
чи свою лицарку на світські завоювання. до того ж аґата тим 
часом почала обновлювати своє спорядження, і її покупки за-
повнювали будинок. а що ні його планування, ні умеблювання 
на жінку розраховані не були, то аґата взяла собі за звичку ви-
користовувати весь будинок як ґардеробну кімнату, і внаслідок 
цього Ульріх хоч-не-хоч мусив знайомитися з її обновами. две-
рі поміж кімнатами стояли навстіж, його гімнастичні пристрої 
слугували манекенами й вішаками, а самого його, щоб і він ска-
зав свою думку, відривали від письмового столу, як Цинцинна-
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та від плуга. Це зводило нанівець усі його намагання засісти за 
роботу, хоч таке бажання й далі жило в ньому, очікуючи своєї 
години, але він не просто терпів ці перешкоди з надією, що ко-
лись їм настане край, а й діставав від них задоволення, для ньо-
го нове, мов якесь омолодження. на вигляд бездіяльна актив-
ність сестри потріскувала в його самотності, наче вогник у ще 
не прогрітій печі. світлі хвилі чарівливих веселощів, темні хви-
лі людської довіри заповнювали кімнати, де він мешкав, і в тих 
хвилях кімнати переставали бути простором, де він доти пере-
сувався лише так, як йому заманеться. але в цій невичерпнос-
ті чиєїсь присутности його вражала насамперед та особливість, 
що незліченні дрібниці, з яких вона, присутність, складалася, 
разом давали величезний, зовсім неочікуваний результат: не-
терпіння втратити свій час, це невтоленне відчуття, що не по-
лишало його все життя, хоч би які великі й важливі, на загаль-
ну думку, речі випадали на його долю, – відчуття це, йому на 
подив, цілком зникло, й він уперше любив своє буденне життя, 
анітрохи ні про що не замислюючись. 

авжеж, він навіть аж надто захоплено затамовував подих, 
коли аґата з властивою жінкам поважністю в таких речах спо-
нукала його милуватися привабливими дрібничками, які вона 
скуповувала. Ульріх вдавав, ніби його зачаровує кумедна сво-
єрідність жіночої натури, яка, бувши такою самою розважли-
вою, все ж таки чутливіша, ніж чоловіча, і саме через це від-
критіша ідеї грубого прикрашання, ще дальшої від виваженої 
людяности, ніж грубість чоловіча. а може, так воно насправ-
ді й було. адже оті численні, невеличкі, до смішного ніжні не-
сподівані ідеї, з якими він тепер стикався, – прикрашати себе 
бісером, кучериками, мереживом і гаптуванням з безглуздими 
візерунками просто-таки огидно-привабливих барв, – ці кра-
соти, що нагадують оздоби в ярмарковому тирі, красоти, які 
наскрізь бачить кожна розумна жінка, але які через це анітро-
хи не втрачають для неї своєї принадности, почали обплуту-
вати його павутиною свого осяйного безумства. бо все, навіть 
блазенське й вульґарне, якщо сприймати його з усією серйоз-
ністю й ставити себе на один рівень з ним, поширює довкола 
власний смак і лад, хмільний аромат свого себелюбства, при-
таманну йому волю грати й подобатись. ось що відчував Уль-
ріх, коли спостерігав, як чепуриться, вдаючись до всіляких ма-
ніпуляцій, сестра. він приносив, відносив, милувався, схвалю-
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вав, давав, коли просила, поради, допомагав приміряти. він за-
стигав з аґатою перед дзеркалом. У наші дні, коли жінка своїм 
виглядом нагадує добре обсмалену курку, з якою вже не тре-
ба довго морочитись, важко уявити собі її колишній вигляд у 
всій чарівності довго стримуваного апетиту, який тим часом 
уже став смішним. довга спідниця, немовби пришита кравцем 
до підлоги й усе ж таки якимсь дивом здатна пливти над нею, 
мала під собою спершу потаємні легенькі спідниці – пістряві 
шовкові пелюстки, тихе погойдування яких раптом переходи-
ло у білі, ще м’якіші тканини й лише їхнім ніжним шумовин-
ням торкалося тіла; це вбрання, нагадуючи хвилі тим, що по-
єднувало щось принадно-спокусливе з чимось таким, що від-
штовхувало погляд, воднораз було ще й мудрованою системо 
перешкод і укріплень довкола майстерно захищених чудес, а 
крім того, за всієї своєї неприродности становило вміло задра-
пований театр кохання, захопливу темінь якого осяває лише 
слабеньке світло уяви. тепер? Це втілення підготовки Ульріх 
щодня бачив тепер немовби зсередини, в розібраному вигля-
ді й у деталях. І хоча жіночі таємниці вже давно не становили 
для нього таємниць – саме тому, що він усе життя повз них 
лише пробігав, мов через передпокої чи палісадники, – тепер, 
коли не було ні проходу, ні мети, вони набували зовсім іншого 
сенсу. віддавалася рикошетом напруженість, прихована в усіх 
тих речах. Ульріхові важко було сказати, до яких змін вона 
спричиняла. він з цілковитим правом мав себе за чоловіка з 
яскраво вираженою чоловічою натурою, і йому здавалося до-
сить природним, що такий чоловік може спокуситися погляну-
ти на те, чого так часто жадаєш, і з другого боку; але іноді че-
рез це серце його мало не облягала тривога, й він, сміючись, 
проти цього повставав. 

– таке враження, неначе вранці я прокинувся, а навколо 
мене раптом виросли мури жіночого пансіону й з усіх боків 
відгородили мене від світу! – заявив він.

– І це лякає? – спитала аґата.
– не знаю, – відповів Ульріх.
Потім він назвав сестру плотолюбною рослиною, а себе – 

нещасною комахою, що заповзла до її осяйної чашечки. 
– ти зімкнула її навколо мене, – промовив він, – і ось я си-

джу серед барв, ароматів та блиску й, ставши вже, всупереч своїй 
природі, частиною тебе, чекаю на самчиків, яких ми привабимо!
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на душі в нього ставало справді досить дивно, коли він ба-
чив, яке враження сестра справляє на чоловіків, – він, хто 
саме тим і клопотався, щоб «знайти їй чоловіка». він аґату не 
ревнував, ні, та й хто він був такий, щоб її ревнувати?! Її щас-
тя було йому важливіше, ніж власне, і він бажав, щоб якомога 
скоріше знайшовся гідний чоловік і вивів сестру з того пере-
хідного стану, в якому вона опинилася після розриву з Гаґауе-
ром. а проте коли він бачив її серед гурту чоловіків, що упада-
ли коло неї, чи коли на вулиці який-небудь чоловік, привабле-
ний її вродою, зазирав їй в обличчя, не зважаючи на її супут-
ника, Ульріх не знав тоді, що з ним діється. У такі хвилини в 
нього (позаяк на звичайну реакцію – чоловічі ревнощі – він 
права не мав) також часто прокидалося відчуття, ніби довкола 
змикається світ, до якого він ще не ступив. Про чоловічі дива-
цтва й примхи він знав із власного досвіду так само добре, як 
і про обережніший жіночий флірт, і страждав, коли бачив, що 
суб’єктом і об’єктом усього цього стає й аґата; йому здавало-
ся, ніби він спостерігає женихання коней чи мишей; форкання 
й іржання, згорнені в трубочку й розтягнені губи, все, за до-
помогою чого незнайомі люди самовдоволено й так, щоб задо-
воленим лишився й ще хтось, відрекомендовуються одне одно-
му, було йому огидне, – йому, хто на все це дивився без спів-
чуття, як на важкий дурман, що підіймається з людського ну-
тра. І хоч він усе ж таки й прирівнював себе до сестри, бо це 
відповідало його глибокій внутрішній потребі, однак іноді, вже 
згодом, збентежений такою своєю терплячістю, відчував мало 
не сором, що його зазнає нормальна людина, коли з нею під 
яким-небудь приводом зближується ненормальна. Коли Ульріх 
зізнався в цьому аґаті, та засміялася й відповіла:

– У нашому колі є ж бо й кілька жінок, які дуже упадають 
біля тебе. 

Що тут діялося?
Ульріх сказав:
– По суті, це протест супроти світу. 
І ще він додав:
– ти знаєш вальтера. Ми давно вже не любимо один одного. 

та хоч я й злюся на нього і знаю, що і я його дратую, але в мене 
все ж таки нерідко, тільки-но побачу його, зринає тепле відчут-
тя, так ніби у нас із ним цілковита злагода, хоч насправді це зо-
всім не так. знаєш, ми багато чого в житті розуміємо, хоча з ним 
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і не згодні, й тому погоджуватися з ким-небудь заздалегідь, ще 
доти, як ти його зрозумів, – це така сама казково чарівна нісе-
нітниця, як те, що навесні вода зусібіч стікає в долину!

І Ульріх відчув: «тепер це так!» І подумав: «Як тільки мені 
пощастить геть позбутися егоцентризму, егоїзму, найменшо-
го відразливо-байдужого почуття до аґати, тоді вона витягне з 
мене властивості, як магнітна гора цвяхи із судна! У своїй мо-
ралі я розпадуся на атоми, повернуся до первісного стану, в 
якому не буду ні собою, ні нею! Може, в цьому й полягає най-
вище щастя?!»

але сказав він лише:
– так смішно спостерігати за тобою! 
аґата густо зашарілася й відповіла:
– Чому це «смішно»?
– ох, та не знаю, – сказав Ульріх. – Іноді ти мене соро-

мишся. але потім згадуєш, що я ж бо – «лише твій брат». а ін-
шим разом, навпаки, не соромишся, коли я застаю тебе за об-
ставин, які дуже зацікавили б чужого чоловіка. але потім тобі 
раптом все ж таки спадає на думку, що це – не для моїх очей, 
і ти кажеш мені відвернутися…

– але чому це смішно? – допитувалась аґата.
– Мабуть, це просто щастя – стежити за ким-небудь по-

глядом, не знаючи навіщо, – промовив Ульріх. – Це нагадує 
прив’язаність дитини до своїх речей. без розумової безпорад-
ности дитини… 

– Може, тобі просто смішно грати у брата й сестру, – від-
повіла аґата, – тому що грати в чоловіка й жінку ти вже си-
тий донесхочу?!

– Може, й так, – мовив Ульріх, стежачи за нею. – спо-
чатку кохання – це просто прагнення наблизитись, інстинкт 
схопити. його розклали на два полюси – чоловічий і жіночий, 
і між ними виникли божевільні напруги, перешкоди, конвуль-
сії й переродження. сьогодні ми ситі цією роздутою ідеологі-
єю, що вже мало не така сама смішна, як гастрософія. Я певен, 
аґато: більшість людей були б вельми задоволені, якби пощас-
тило розірвати цей зв’язок між дрібним подразненням шкіри й 
усією особистістю! І рано чи пізно настане ера простої сексу-
альної товариськости, коли хлопчик і дівчинка з одностайним 
нерозумінням дивитимуться на купу старих, зламаних завод-
них пружин, які колись були чоловіком і жінкою!
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– але якби я лишень спробувала сказати тобі, що ми з Га-
ґауером були піонерами цієї ери, ти на мене знов образився 
б! – відповіла аґата з усмішкою, терпкою, як добре, непідсо-
лоджене вино. 

– Я вже ні на що не ображаюся, – промовив Ульріх. І 
всміхнувся. – воїн скинув із себе лати! Уперше від давніх ча-
сів він відчуває на шкірі не куте залізо, а подих природи, й ба-
чить, як тіло в нього стає таким стомленим і ніжним, що його 
можуть підхопити й понести птахи! – переконливо додав він. 

І, так само всміхаючись, просто забувши стулити вуста, 
звів очі на сестру, що сиділа на краю столу й погойдувала но-
гою в чорній шовковій панчосі; крім сорочки, на ній були тіль-
ки коротенькі штанці. але ці враження немовби відокреми-
лися від її призначення й поставали картинно-самостійними. 
«вона – мій товариш, а переді мною чарівно грає роль жінки, 
– подумав Ульріх. – Як же це ускладнює реальність – те, 
що вона – справді жінка!» 

а сестра спитала:
– а кохання справді немає?
– Є! – відповів Ульріх. – але у виняткових випадках. тре-

ба бачити різницю. По-перше, є фізичні відчування, які нале-
жать до категорії шкірних подразнень; їх і без моральних аксе-
суарів, навіть без будь-якого почуття можна викликати як чис-
те задоволення. По-друге, зазвичай є, крім того, душевні пере-
живання, що, певна річ, дуже глибоко пов’язані з фізичними 
відчуваннями, проте лиш такою мірою, що в усіх людей вони з 
незначними відхиленнями однакові. Ці головні й неминуче од-
накові моменти кохання я все ж таки зарахував би скоріше до 
сфери фізично-механічної, ніж до душевної. та є в коханні, зре-
штою, і суто душевні відчування, тільки вони зовсім не конче 
причетні до решти двох його боків. Можна любити бога, можна 
любити світ; а втім, лише бога чи світ узагалі й можна, мабуть, 
любити. Принаймні не конче любити яку-небудь людину. та 
коли вже її любиш, то фізичний бік притягує до себе цілий світ, 
внаслідок чого він постає перед тобою немовби навиворіт…

Раптом Ульріх змовк.
аґата густо зашарілася.
Якби Ульріх добирав слова з облудним наміром донести до 

аґатиної свідомости неминуче пов’язані з ними уявлення про 
процес кохання, то свого домігся б. 
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Щоб якось розрядити напруженість, що мимоволі виникла, 
він заходився шукати сірники.

– У всякому разі, – промовив він, – кохання, якщо це ко-
хання, – винятковий випадок, і взірцем для буденного життя 
воно слугувати не може.

аґата підхопила край скатерки й обгорнула ним собі ноги.
– Якби нас побачили й почули чужі люди, то чи не зрину-

ла б у них думка про якісь неприродні почуття? – зненацька 
спитала вона.

– дурниці! – заперечив Ульріх. – Щó кожне з нас відчу-
ває, то це – невиразне подвоєння себе в протилежній приро-
ді. Я – чоловік, ти – жінка; кажуть, нібито людина до кожної 
своєї властивости має в собі й ледь окреслену або притлумле-
ну протилежну властивість. Принаймні якщо людина не безна-
дійно самовдоволена, то вона за такою протилежною власти-
вістю тужить. виходить, мій антипод, що з’явився на світ бо-
жий, прослизнув у тебе, а твій – у мене, й обидва пречудово 
почуваються в поміняних тілах, – просто через те, що не над-
то високої думки про колишнє своє оточення й вигляд, який 
звідти відкривався! 

«Колись про все це він уже сказав був більше, – подумала 
аґата. – Чому він відступає?» 

Ульріхові слова пасували, мабуть, до теперішнього їхнього 
життя – життя двох товаришів, які іноді, коли товариство ре-
шти людей дає їм для цього час, дивуються, що вони – чоло-
вік і жінка, але воднораз і близнюки. Якщо між двома людьми 
заходить така злагода, то особисті стосунки кожного з них зі 
світом набувають чарів невидимої прихованости одного в дру-
гому, обміну одягом і тілами й веселого, схованого за двома 
личинами зовнішности обману, яким двоєдині морочать голо-
ви тим, хто про нього не здогадується. але ці грайливі й над-
то захоплені радощі – так діти часом здіймають галас замість 
того, щоб просто погаласувати, – не пасували до тієї поваж-
ности, тінь якої, падаючи з великої висоти, інколи мимоволі 
змушувала мовчати серце цих двох, брата й сестри. так і ста-
лося якось увечері, коли перед сном вони випадково зустріли-
ся знов, і Ульріх, уздрівши сестру в довгій нічній сорочці, на-
думав пожартувати: 

– Якби ми жили сто років тому, я зараз вигукнув би : «о, 
мій ангеле!» Шкода, що це слово вийшло з моди!
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І відразу змовк, вражено подумавши: «Чи це – не те єдине 
слово, яким я мав би її називати?! не «подруга», не «жінка»! а 
ще казали: «небесне створіння!» Може, це було б і до смішно-
го пишномовно, та все ж таки краще, ніж узагалі не мати муж-
ности повірити собі!»

тим часом аґата подумала: «Чоловік у нічній піжамі анге-
лом не здається!» але цей здавався широкоплечим і несамови-
тим, і їй раптом стало соромно за своє бажання, щоб це вели-
ке обличчя з розкуйовдженим чубом затьмарило їй очі. вона 
відчула якесь фізично невинне чуттєве збудження; кров мо-
гутніми хвилями билася в тілі й, забираючи всю її внутрішню 
снагу, розливалася шкірою. аґата не була така фанатична, як 
брат, тож відчувала те, що відчувала. Коли це була ніжність, то 
це була ніжність – не ясність думки чи моральне осяяння, хоч 
і це в ньому однаковою мірою і притягувало її, й відлякувало. 

І день у день, знов і знов Ульріх у думках усе узагальнював 
і доходив висновку: по суті, це – протест супроти життя! вони 
простували попідруки містом. Пасуючи одне до одного зрос-
том, пасуючи одне до одного віком, пасуючи одне до одного 
поглядами на речі. йдучи пліч-о-пліч, вони не могли одне одно-
го добре розгледіти. високі, приємні одна одній постаті, вони 
лише на радощах виходили з дому на вулиці й що крок відчу-
вали подих свого доторку посеред усього чужого довкола. Ми 
– одне ціле! Це відчуття, просто-таки незвичайне, ощасливлю-
вало їх, і Ульріх, почасти віддаючись на його волю, почасти чи-
нячи йому опір, казав:

– сміх, та й годі: ми так задоволені тим, що ми – брат і се-
стра! для цілого світу такі двоє – звичайнісінька собі рідня, а 
ми бачимо в цьому щось особливе?!

Можливо, він образив цим аґату. 
– але я хотів цього завжди, – додав Ульріх. – Ще хлопчи-

ком вирішив: одружуся лише на жінці, яку візьму собі за доньку 
ще дівчинкою й сам виховаю. Щоправда, мені здається, що такі 
ідеї, просто-таки банальні,виникають у багатьох чоловіків. але 
я, вже в дорослому віці, справді закохався був у таку дитину, 
хоча й усього-на-всього на три чи на чотири години! – І повів 
свою розповідь далі: – сталося це у трамваї. до нашого вагона  
ввійшла дівчинка, років дванадцятьох, з неї був чи то дуже мо-
лодий батько, чи то старший брат. Увійшла, сіла, недбало подала 
кондукторові гроші на два квитки. справжнісінька тобі світська 
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дама, навіть жодного сліду дитячої неприродности. У такій самій 
манері вона розмовляла й зі своїм супутником або просто слу-
хала його. вона була навдивовижу чарівна – смаглява, губи по-
вні, брови густі, трохи кирпатий ніс. Мабуть, темнокоса полька 
чи з південних слов’ян. Мені здається, й одяг її нагадував якийсь 
національний стрій, тільки жакетка була довга, в талію, з коро-
тенькою облямівкою й на шнурках, а на шиї й на руках – рю-
шики; одне слово, жакетка на свій лад не менш досконала, ніж 
усе те дівча. а може, то була албанка? Я сидів надто далеко й не 
чув, як вона розмовляла. Мені впало в око, що риси її суворого 
обличчя випереджали її вік і здавалися цілком дорослими. од-
нак то було обличчя вочевидь дитяче, а не маленької, як карли-
ця, жінки. а з другого боку, те дитяче обличчя не було незрілою, 
попередньою стадією дорослого, аж ніяк. Іноді жіноче обличчя 
справляє враження завершеного й у дванадцять років, і навіть з 
погляду духовного воно вже ніби становить перший шкіц, наки-
даний розгонистими мазками майстра, тож усе, що він згодом 
додасть у процесі доопрацювання, лише зіпсує первісну велич. 
Можна палко закохатися в таке личко, закохатися на смерть, 
навіть, по суті, не відчуваючи жаги. Пригадую, я заходився не-
сміливо озиратись на решту пасажирів, бо на душі в мене було 
так, ніби світ довкола пішов перекидом. Потім я висів услід за 
тим дівчам, але у вуличній юрбі згубив його з очей, – завершив 
він свою невеличку розповідь.

аґата хвилю ще зачекала, тоді всміхнулася й спитала: 
– а як це в’яжеться з тим, що ера кохання минула й зоста-

лася лише сексуальність і товариськість?
– а ніяк не в’яжеться! – вигукнув Ульріх, розсміявшись. 
сестра замислилась і не без гіркоти в голосі завважила 

(враження було таке, ніби вона зумисне повторює його сло-
ва, які він сказав того вечора, коли вони зустрілися вперше):

– Усім чоловікам кортить погратись у братиків і сестри-
чок. Мабуть, у цьому справді є щось несосвітенне. братик і се-
стричка, коли трішки хильнуть, називають одне одного «тату-
сем» і «матусею».

Ульріх отетерів. аґата не просто мала рацію; обдаровані 
жінки вміють безжально спостерігати за коханими чоловіками, 
але такі жінки не мають теорій і тому не користаються зі своїх 
відкриттів, хіба лиш тоді, коли роздратовані. Ульріх відчув себе 
трохи ображеним.
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– Цьому, звичайно, вже є пояснення з погляду психоло-
гії, – сказав він, повагавшись. – немає також жодного сумні-
ву в тому, що з погляду психології ми з тобою викликаємо підо-
зру. схильність до кровозмішення виявляється в дитинстві так 
само рано, як антисоціальні нахили і протест супроти життя. 
Можливо навіть, недостатньо усталена одностатевість, хоч я… 

– Я теж ні! – кинула аґата й знову засміялася, хоча, влас-
не, й знехотя. – Жінки мене зовсім не приваблюють.

– немає значення, – промовив Ульріх. – У кожному разі, 
все це – душевні потрухи. Можеш додати ще, що є така собі 
«султанська» потреба: в цілковитій самотності, замкнувшись 
від усього світу, обожнювати і щоб обожнювали тебе. У давни-
ну на сході з тієї потреби виник гарем, а тепер цьому слугує 
сім’я, кохання й собака. а я можу сказати, що прагнення воло-
діти людиною отак одноосібно, щоб ніхто інший і підступитись 
не смів, – ознака особистої самотности в людському суспіль-
стві, й цю ознаку рідко заперечують навіть соціалісти. Якщо 
подивишся на це з такого боку, то ми з тобою – не що інше, 
як один із прикладів буржуазних надмірностей. о, поглянь, яке 
чудо! – урвав він себе й потяг її за лікоть.

вони стояли перед невеликим базарчиком серед старих бу-
динків. навколо статуї у стилі класицизму, що зображувала 
якогось ученого мужа, лежала різнобарвна городина, над при-
лавками були розіпнуті великі парасолі з мішковини, під нога-
ми качалися фрукти, хтось тягав кошики, хтось проганяв со-
бак від виставлених на продаж щедрот, тут і там вигулькува-
ли червоні обличчя простолюду. У повітрі дзвеніли й гримі-
ли по-діловому збуджені голоси і пахло сонцем, що світило на 
земну всяку всячину. 

– Хіба можна не любити світ, коли просто дивишся на ньо-
го й відчуваєш його запахи?! – захоплено спитав Ульріх. І до-
дав: – а ми любити його не можемо, бо не згодні з тим, що ді-
ється в його головах… 

аґаті таке застереження прийшлося не до смаку, й вона ні-
чого не відповіла. тільки притислася до братового плеча, і обоє 
зрозуміли це так, немовби вона лагідно затулили йому доло-
нею рота. 

Ульріх засміявся і сказав:
– Я ж бо й сам собі не подобаюсь! Це через те, що завжди 

знаходиш якісь вади в людях. але ж і я, зрештою, маю бути 
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здатним що-небудь любити, й ось тут сіамська сестра, яка не є 
ні мною, ні собою, і є такою самою мірою мною, як і собою, – 
це вочевидь єдина точка перетину всього на світі! 

аґата знов повеселішала. зазвичай вона завжди переймала-
ся його настроєм. але так, як першої ночі після її приїзду до 
нього чи й доти, вони не розмовляли вже ніколи. Це щезло, 
розвіялось, як повітряні замки з хмар: коли вони громадяться 
не над безлюдною місцевістю, а над сповненими життя місь-
кими вулицями, в них не віриш по-справжньому. Причину на-
лежало шукати, мабуть, лише в тому, що Ульріх не був певен, 
наскільки міцні ті відчування, які його бентежили; але в аґа-
ти часто складалося враження, що він бачить у них лише хи-
мерні надмірності. а довести йому, що це не так, аґата не мо-
гла: адже вона завжди говорила менше, ніж він; говорити так, 
як він, вона не вміла, та й не намагалася. вона відчувала тіль-
ки, що він ухиляється від рішення, а ухилятися він не мав пра-
ва. так обоє вони, по суті, й ховались у своєму потішному щас-
ті, й через це аґату з дня на день огортав чимдалі глибший сму-
ток, хоч сміялася вона не рідше, ніж брат. 

29.
Професор Гаґауер береться за перо

але переміни настали через аґатиного чоловіка, про якого 
вони майже забули. 

Якось уранці – і цей ранок поклав край їхнім радісним 
дням – аґата одержала важкого листа канцелярських розмі-
рів, запечатаного великою, круглою жовтою облаткою з біли-
ми літерами штампу Кайзерівсько-королівської гімназії імени 
імператора Рудольфа в місті такому й такому. ту ж мить, ще 
поки вона тримала в руці нерозкритого конверта, в її уяві з ні-
чого постали будинки – триповерхові, з німими дзеркалами 
доглянутих вікон; з білими термометрами знадвору, на бурих 
рамах, по одному на кожному поверсі, щоб знати, яка погода; 
з грецькими фронтонами й барочними мушлями над вікнами, 
з головами, що виступають з мурів, і такими самими міфічни-
ми чатовими, які мали такий вигляд, ніби їх вирізьбив у своїй 
столярні червонодеревець і розфарбував під камінь. бурі й мо-
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крі, тяглися містом вулиці з такими самими розбитими колія-
ми, з якими влилися в нього ще путівцями, а крамниці обабіч 
них із зовсім новенькими вітринами скидалися все ж таки на 
жінок, якими ті були тридцять років тому, коли підбирали свої 
довгі спідниці й не важилися ступити з хідника на залиту баг-
ном бруківку. Провінція в аґатиній голові! Плутанина в аґа-
тиній голові! Просто незбагненно: чому все це не пощезло зо-
всім, адже вона гадала, що позбулася цього навік?! І ще незбаг-
ненніше: невже вона була колись з усім цим пов’язана?! вона 
бачила шлях, що пролягав від їхніх дверей попід стінами знайо-
мих будинків до школи, шлях, який чотири рази на день проро-
бляв Гаґауер і яким попервах часто ходила й вона, проводжа-
ючи чоловіка з дому на роботу, – в ту пору, коли намагалася 
не розхлюпати жодної краплини свого гіркого цілющого трун-
ку. «тепер Гаґауер ходить обідати, мабуть, до готелю?– спита-
ла вона себе. – Чи відриває він тепер аркушики від календа-
ря, як це щоранку робила я?» Усе це раптом знов набуло такої 
безглуздо-злободенної гостроти, немовби повік не могло по-
мерти, й вона із зачаєним жахом усвідомлювала, що в ній про-
кидається добре знайоме відчуття заляканости, яке складалося 
зі збайдужіння, втраченої сміливости, пересичености всім, що 
викликало відразу, і з непевного стану власної ефемерности. 
Якось нетерпляче, аж пожадливо розпечатала вона грубезного 
листа від свого чоловіка. 

Коли професор Гаґауер після похорону тестя й коротко-
го візиту до столиці повернувся туди, де жив і працював, ото-
чення прийняло його достоту так, як приймало щоразу після 
його нетривалих поїздок; він поринув у це оточення з приєм-
ним усвідомленням того, що добре залагодив справу й тепер 
може перевзутися з дорожніх черевиків у домашні пантофлі, 
в яких удвічі краще працюється. Професор Гаґауер вирушив 
до своєї школи; швейцар зустрів його шанобливо; розмовляю-
чи з учителями, підлеглими йому, професор відчував, що йому 
раді; у канцелярії на нього очікували ділові папери й питання, 
розглядати які без нього ніхто не важився; поквапно простую-
чи коридорами, він мав таке відчуття, ніби його хода окрилює 
всю школу. Ґотліб Гаґауер був особистістю і про це знав; його 
чоло випромінювало веселий норов і натхнення, осяваючи під-
леглий йому виховний заклад, і коли поза школою в нього ці-
кавились, як почувається й де тепер його пані дружина, він від-
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повідав з душевним спокоєм чоловіка, котрий знає: із сімей-
ним життям у нього все гаразд. відомо, що істота чоловічої ста-
ті, поки вона ще спроможна давати життя нащадкам, короткі 
перерви в подружньому житті сприймає так, ніби з неї скида-
ють легеньке ярмо, навіть якщо не пов’язує з цим жодних ли-
хих намірів, а після такого відпочинку зі свіжими силами зва-
лює на себе своє щастя. отак і Гаґауер – попервах сприймав 
аґатину відсутність, нічого не підозрюючи, і спочатку навіть не 
помічав, скільки часу нема дружини.

його увагу на це звернув і справді отой настінний календар, 
який через аркуші, що їх день при дні доводилося відривати, в 
аґатиній пам’яті обернувся на страшний символ життя; висів 
календар у їдальні – чужа як для стіни пляма, новорічний по-
дарунок від крамниці канцелярського начиння, який так і ли-
шився тут, відколи Гаґауер приніс його зі школи, й аґата цей 
невтішний на вигляд календар не лише терпіла, а навіть про 
нього дбала. Це був би справжній Гаґауер, якби після аґатино-
го від’їзду він почав був відривати аркуші від календаря сам, бо 
прирікати цю частину стіни, можна сказати, на пустку супере-
чило його звичкам. але, з другого боку, Гаґауер був такий чо-
ловік, котрий завжди знає, на якому градусі місяця й тижня він 
перебуває в океані безкінечности, а крім того, він мав календа-
ря й у шкільній канцелярії; і нарешті, саме тієї хвилини, коли 
йому спало на думку все ж таки піднести руку, щоб налагодити 
лік часу у власному домі, він відчув якусь дивну, ніби усмішку-
вату затримку, один із тих імпульсів, якими – згодом так воно 
й виявилося – дає про себе знати доля, але який він спершу 
сприйняв за ніжний вияв лицарський почуттів. Це його здиву-
вало й водночас потішило. Гаґауер вирішив до повернення аґа-
ти, на знак поваги й пам’яті, не торкатися аркуша з тим днем, 
коли вона поїхала з дому. 

так настінний календар став згодом гнійною раною, яка, 
щойно Гаґауер кидав на неї погляд, нагадувала йому, скільки 
часу вже дружина уникає домівки. ощадний у побуті і в по-
чуттях, він писав їй листівки, в яких повідомляв про себе й по-
малу щораз наполегливіше запитував, коли аґата повернеться. 
Жодної відповіді він не одержував. невдовзі Гаґауер уже пе-
рестав сяяти, коли знайомі співчутливо цікавилися в нього, чи 
надовго ще затримують його дружину її сумні обов’язки, але 
професор, на своє щастя, повсякчас мав багато роботи, бо ко-
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жен день, крім шкільних турбот та справ у різноманітних то-
вариствах, членом яких він був, приносив йому поштою безліч 
запрошень, запитів, схвальних і звинувачувальних листів, ко-
ректур, часописів і важливих книжок. Хоча тлінний образ Га-
ґауера мешкав у провінції, бувши частиною того непривабли-
вого враження, яке провінція справляла на чужу проїжджу лю-
дину, однак дух його жив у Європі, і це тривалий час не давало 
йому усвідомити всього значення відсутности аґати. але одно-
го дня серед пошти виявився лист від Ульріха, і той лист сухо 
повідомляв про те, про що й мав повідомити: що аґата повер-
татися до Гаґауера вже не має наміру і просить його дати зго-
ду на розлучення. Цей лист, попри його ввічливу форму, був 
такий короткий і безцеремонний, що обурений Гаґауер зро-
зумів: Ульріх дбав про його, адресата, почуття не більше, ніж 
дбав би про яку-небудь комашку, струшуючи її з листка. Пер-
шим порухом його внутрішнього спротиву було: не сприйма-
ти серйозно, це – якась примха! звістка здавалася такою собі 
примарою-блазнем серед ясної, як божий день, безлічі невід-
кладних турбот і почесного потоку схвалень і подяк. аж увече-
рі Гаґауер, повернувшись у своє порожнє помешкання, сів до 
письмового столу й коротко, але гідно відписав Ульріхові: най-
краще буде, мовляв, вважати, що ніякого листа той не надси-
лав. але невдовзі від Ульріха надійшов іще один лист, де той, 
відкидаючи таку позицію, без відома аґати ще раз нагадував 
про її волю і лише трохи ввічливіше й докладніше просив Гаґа-
уера не ускладнювати, наскільки це з його боку можливо, юри-
дичних кроків, як це й личить чоловікові його високих мораль-
них засад, а також уникати небажаних прикрих публічних екс-
цесів. нарешті Гаґауер усвідомив усю серйозність становища 
й дав собі три дні, щоб знайти відповідь, яка потім не виклика-
ла б ні невдоволення, ні жалю. 

два із цих трьох днів він страждав через відчуття, немовби 
йому хтось завдав удару ножем у серце. «страшний сон!» – 
раз у раз жалісно казав він собі й, коли не дуже тримав себе 
в руках, забував вірити в реальність того, про що його про-
сили. Усі ці дні в його грудях визрівало глибоке сум’яття, яке 
дуже нагадувало ображене кохання, а до сум’яття додавалися 
ще й непевні ревнощі, спрямовані, мабуть, не стільки супроти 
якого-небудь коханця, що його Гаґауер вважав причиною аґа-
тиної поведінки, скільки супроти чогось незбагненного, чогось 



316

такого, що, здавалося йому, відтісняло його вбік. Це був сво-
єрідний сором, подібний до того, який відчуває вельми вимо-
глива до себе людина, коли що-небудь розіб’є чи збуде. Раптом 
розпалося навпіл щось таке, що від давніх-давен твердо посіда-
ло в голові своє місце, якого вже не помічаєш, але від якого ба-
гато чого залежить. блідий і розгублений, з нестерпною мукою 
в серці, яку не варто недооцінювати лише через те, що в ній 
не було краси, блукав Гаґауер, уникаючи людей, боячись по-
яснень, які довелося б давати, й ганьби, яку довелося б терпі-
ти. аж на третій день у цьому його стані нарешті визріли озна-
ки твердости. до Ульріха Гаґауер відчував не менш глибоку 
природну неприязнь, ніж той до нього, і хоч досі ніколи цьо-
го по-справжньому не показував, тепер це раптом виявилося в 
тому, що всю провину за поведінку аґати, якій геть заморочив 
голову вочевидь її по-циганському невгамовний брат, він про-
рочо звернув на шуряка. Гаґауер сів за письмовий стіл і в кіль-
кох словах зажадав, щоб дружина негайно повернулася додо-
му, категорично заявивши, що решту питань він, її законний 
чоловік, обговорюватиме лише з нею. 

від Ульріха надійшла відмова – така сама коротка й кате-
горична. 

тоді Гаґауер вирішив узятися за саму аґату; він зняв копії 
свого листування з Ульріхом, додав до них довге, добре проду-
мане послання, й усе це жужмом і побачила перед собою аґа-
та, коли розкрила того великого, запечатаного офіційною об-
латкою конверта. 

самому Гаґауерові здавалося, ніби всього цього, що насу-
валося, просто не могло бути. Повернувшись увечері від своїх 
службових обов’язків у «спорожнілий дім», він сидів над арку-
шем поштового паперу, як колись Ульріх, і не знав, із чого по-
чати. але в житті Гаґауера вже не раз виправдовував себе до-
бре відомий «ґудзиковий метод», і він скористався ним і цьо-
го разу. Метод цей полягає в тому, що людина починає мето-
дично впливати на свої думки, навіть коли йдеться про завдан-
ня, пов’язані з емоціями; це приблизно так, як ото пришиваєш 
до одягу ґудзики, бо якби забрав собі в голову, буцімто без них 
швидше роздягався б, то лише гаяв би час. англійський пись-
менник сервей, наприклад, чиєю працею скористався для цьо-
го Гаґауер, позаяк навіть у біді йому важливо було порівняти 
її з власними поглядами, у процесі успішного мислення виді-
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ляє п’ять таких ґудзиків: а) спостереження за явищем, у про-
цесі яких виникають труднощі в його безпосередньому сприй-
нятті; б) подальше окреслення й уточнення цих труднощів; в) 
гіпотеза щодо можливого вирішення; г) логічні висновки з цієї 
гіпотези; д) подальші спостереження з метою прийняти чи від-
хилити гіпотезу й, таким чином, успішне завершення проце-
су мислення. аналогічний метод Гаґауер уже вдало застосу-
вав був до такої світської речі, як лавн-тенніс, коли вивчав цю 
гру в клубі державних службовців, завдяки чому вона й набу-
ла для нього неабиякої інтелектуальної привабливости, хоча у 
справах суто емоційних він до цього методу жодного разу ще 
не вдавався; адже щоденне його душевне життя наповнювали 
стосунки переважно професійні, а у взаєминах більш особис-
тих – те «справжнє почуття», яке в білої раси становить суміш 
у такому разі всіх можливих і узвичаєних почуттів з певною 
перевагою тих, які з причин локальних, професійних чи стано-
вих найшвидше потрапляють під руку. тому застосовувати ґу-
дзики до незвичайного дружининого бажання розлучитися з 
ним доводилось без достатнього тренування, а щодо «справж-
нього почуття», то в разі труднощів, які стосуються тебе осо-
бисто, воно виявляє властивість легко роздвоюватись. з одного 
боку, воно підказувало Гаґауерові, що такий сучасний чоловік, 
як він, з багатьох причин зобов’язаний не створювати трудно-
щів нічиїй волі розірвати стосунки, основані на взаємній до-
вірі; одначе з другого боку, якщо ти цього не хочеш, то воно 
промовляє й багато чого такого, що від цього обов’язку звіль-
няє, бо нині поширену в таких речах легковажність схвалюва-
ти у жодному разі не можна. У такому разі – Гаґауер про це 
знав – сучасна людина має «розслабитись», тобто розпороши-
ти свою увагу, прибрати вільну позу й прислухатися до того, 
що долине із потаємних глибин її нутра. він обережно урвав 
свої роздуми, втупився в осиротілий календар на стіні й при-
слухався до себе; по хвилі голос ізсередини, з глибини підсві-
домости, таки й відповів достоту те, що вже спадало йому на 
думку: що він, зрештою, не конче має рахуватися з такою не-
обґрунтованою і принизливою вимогою дружини!

але так розум професора Гаґауера несподівано перенісся 
вже й до сервеєвських ґудзиків від а) до д) чи до іншого екві-
валентного ряду ґудзиків і, пожвавішавши, наштовхнувся на 
труднощі у витлумаченні явища, спостерігати яке йому довело-
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ся. «Чи винен я, Ґотліб Гаґауер, у цій прикрій історії?» – спи-
тав себе професор. він ще раз обміркував свою поведінку й 
не виявив у ній геть нічого такого, чим можна було б собі 
дорікнути. «Може, причина в іншому чоловікові, якого вона 
кохає?» – шукав він далі можливу розгадку. але припусти-
ти таке йому було важко, бо коли Гаґауер змусив себе зважи-
ти все об’єктивно, то виявилося, що навряд чи який-небудь ін-
ший чоловік міг запропонувати аґаті щось краще, ніж він. та 
оскільки особисте марнолюбство могло затуманити це питання 
швидше, ніж будь-яке інше, то Гаґауер поклав розглянути його 
якомога докладніше; і тоді йому відкрилися грані такі, про які 
доти він ніколи навіть не замислювався. Раптом Гаґауер відчув, 
що підійшов до пункту в) за сервеєм і напав на слід можли-
вої розгадки, який вів далі через г) і д). Уперше після одружен-
ня на думку йому спав комплекс явищ, властивих, як він знав, 
лише жінкам, у котрих кохання до протилежної статі в жодно-
му разі не буває ні пристрасне, ні глибоке. І в нього защемі-
ло серце через те, що в його пам’яті не знайшлося жодного до-
казу тієї щирої, мрійливо-безоглядної, повної самовіддачі, яку 
він колись, ще парубком, відчував у жінок, чия легка поведінка 
не полишала сумнівів, хоч це дало йому ту перевагу, що тепер 
він із цілковитим науковим спокоєм відкинув можливість зруй-
нування свого подружнього щастя кимось третім. отож пове-
дінка аґати сама собою зводилася до суто особистого протес-
ту супроти цього щастя, а позаяк і поїхала вона, ні словом, ні 
півсловом не обмовившись про свої наміри, до того ж ніякі об-
ґрунтовані переміни в її голові за такий короткий час статися 
на могли, то Гаґауер дійшов висновку, тепер уже остаточного: 
незбагненний аґатин вчинок можна пояснити лише однією зі 
спокус упасти в песимізм, яким, спокусам, дедалі частіше під-
даються, кажуть, натури, котрі не знають, чого хочуть. 

та чи була аґата такою натурою насправді? Це ще нале-
жало з’ясувати, і Гаґауер у задумі покуйовдив другим кінчи-
ком ручки свої вуса. зазвичай вона справляла враження, звіс-
но, «людини товариської», як він це називав, але навіть у пи-
таннях, котрі надзвичайно його цікавили, виявляла велику бай-
дужність, щоб узагалі не сказати відсталість! По суті, в ній 
було щось таке, що не гармоніювало ні з ним, ні з рештою лю-
дей та їхніми інтересами; але воно й нікому і нічому не супере-
чило; адже аґата й засміється разом з усіма, й споважніє, коли 
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треба, та, коли добре подумати, всі ці роки вона завжди справ-
ляла враження якоїсь трохи неуважної. вона немовби й при-
слухалася до того, що їй казали чи пояснювали, й водночас не-
мовби ніколи цьому не вірила. Якщо замислитись глибше, то 
вона здавалася йому просто-таки хворобливо байдужною. Ча-
сом складалося враження, ніби свого оточення вона не помічає 
взагалі… І раптом його перо, перше ніж він устиг це усвідоми-
ти, забігало на папері, роблячи характерні закрути. «ти забра-
ла собі в голову казна-що, – писав він, – гадаючи, нібито над-
то прекрасна, щоб любити життя, яке я в змозі тобі дати і яке 
хоч і досить скромне, зате чисте й наповнене. ти завжди під-
ходила до нього, як мені тепер здається, немовби з камінними 
щипцями. ти відмовилася від щедрот людяности й моральнос-
ти, що їх може дати й життя скромне, і навіть якби я припус-
тив, нібито ти з якоїсь причини відчула своє право на це, ти 
однаково не виявила б доброзвичайної волі до перемін і нато-
мість вибрала б рішення неприродне й примарне!»

він замислився про це ще раз. Подумки перебирав учнів, 
що пройшли крізь його виховательські руки, – перебирав, 
щоб знайти випадок, який що-небудь йому підказав би; та не 
встиг він по-справжньому заглибитись у спогади, як йому сама 
спала на думку та частина роздумів, котрої доти бракувало й 
через котру його не полишало якесь невиразне й прикре від-
чуття. Цієї миті аґата перестала бути для нього цілком осо-
бистим випадком, закритим для загального доступу; бо досить 
було йому згадати про те, від чого лишень вона з готовніс-
тю відмовлялася, не бувши осліпленою якоюсь особливою при-
страстю, як він, собі на радість, неминуче приходив до основ-
ної, відомої сучасній педагогіці гіпотези, що аґата позбавле-
на здатности до надоб’єктивного мислення й міцного духовно-
го контакту з довколишнім світом! він швидко написав: «Ли-
бонь, ти ще й досі достатньою мірою не усвідомлюєш, щó за-
думала зробити; але, поки ти не ухвалила остаточного рішен-
ня, я тебе застерігаю! ти, мабуть, діаметральна протилежність 
тому типу людей, що до нього належу я, – людей, які спрямо-
вані в життя і які тямлять у ньому смак; та саме через це тобі 
й не варто так легковажно відмовлятися від опори, яку станов-
лю для тебе я». а втім, Гаґауер хотів був написати не про це. 
адже розум людини – властивість не ізольована від усього й 
ні з чим не пов’язана, брак розуму спричиняє брак мораль-
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них чеснот (адже говорять про моральне недоумство), так само 
як і моральні вади (на що, втім, звертають увагу рідше) здатні 
спрямувати силу інтелекту в потрібний їм бік або її засліпити! 
тож в уяві Гаґауер бачив такий собі завершений тип і, спира-
ючись на вже наявні визначення, схильний був називати його 
швидше за все «загалом досить розумним різновидом мораль-
ного недоумства, яке виявляється лише в окремих неґативних 
явищах». він тільки не зважився скористатися цим повчаль-
ним зворотом у листі – почасти через те, що не хотів ще дуж-
че дратувати дружину-втікачку, а почасти через те, що нефа-
хівець такі визначення, коли вони стосуються його самого, за-
звичай сприймає хибно. однак тепер досить об’єктивно було 
з’ясовано, що сукупно всі ці неґативні явища належать до ве-
ликої категорії розумової неповноцінности, і зрештою Гаґаер 
знайшов вихід із цього конфлікту між сумлінням і лицарською 
шляхетністю, позаяк помічені в його дружини неґативні явища 
можна ж було, з огляду на їхній зв’язок з вельми поширеною 
функціональною неповноцінністю жінок, назвати й суспільним 
слабоумством! спинившись на такій позиції, він зворушливи-
ми словами й завершив листа. з пророчою люттю знехтувано-
го коханця й педагога Гаґауер змалював аґаті чужу суспіль-
ству, позбавлену відчуття солідарности й небезпечну схиль-
ність її натури як «мінусову варіанту», ніколи й ніде неспро-
можну розв’язувати життєві проблеми творчо й активно, чого 
«від своїх людей» вимагає «нинішня доба»,– «мінусову варі-
анту», що, доброхіть замкнувшись у собі, «відгородившись від 
дійсности скляною стіною», постійно балансує на грані пато-
логічної небезпеки. «Якщо тобі що-небудь у мені не подобало-
ся, ти мала б чинити цьому спротив, – писав він, – але вся 
правда в тому, що твоїй натурі не до снаги енерґії нашого часу, 
й вона ухиляється від його вимог! а я просто застеріг тебе від 
твоєї власної вдачі, – завершував він, – і нагадую ще раз, що 
надійної опори ти потребуєш нагальніше, ніж решта людей. У 
твоїх-таки інтересах я наполягаю на тому, щоб ти негайно по-
вернулася додому, і заявляю, що відповідальність, яка лежить 
на мені, твоєму законному чоловікові, забороняє мені поступи-
тися твоєму бажанню». 

Перше ніж підписатися під листом, Гаґауер перечитав його 
ще раз, подумав, що згаданий у ньому психологічний тип зма-
льовано дуже неповно, але міняти вже нічого не став і лише 



321

наприкінці – пихкаючи крізь вуса від незвичних, з гордістю 
зроблених зусиль порозмірковувати про дружину і зважити, 
скільки всього ще, власне, слід було б сказати й до питання про 
«новий час», – аж наприкінці, там, де стояло слово «відпові-
дальність», дописав лицарський зворот щодо дорогоцінного за-
повіту високоповажаного покійного батька.

Коли аґата все це прочитала, сталося диво: зміст цих роз-
мірковувань усе ж таки справив на неї враження. Ще раз пе-
речитавши листа слово по слову навстоячки – вона так і не 
встигла сісти, розпечатавши конверта, – аґата повільно опус-
тила руку з аркушами й передала їх Ульріхові, який з подивом 
спостерігав за схвильованою сестрою.

30.
Опісля Ульріх з Аґатою шукають причину

а тепер, поки читав Ульріх, аґата збентежено спостерігала 
за його мімікою. він схилився над листом, і обличчя його, зда-
валося, не знало, якого вигляду прибрати – насмішкуватого, 
поважного, прикро враженого чи зневажливого. Цієї хвили-
ни на аґату опускався важкий тягар; він навалювався зусібіч, 
так ніби неприродна чарівна легкість, що панувала досі, розві-
ялась і повітря зробилося густим-густим, обернувшись на не-
стерпну задуху. Уперше аґата відчула гніт на серці через те, 
щó вона зробила з батьковим заповітом, та було б хибно ска-
зати, що вона раптом усвідомила, в чому насправді провини-
лася; по-справжньому свою провину вона відчула радше пе-
ред рештою людей, зокрема й перед братом, і відчуття це було 
невимовно тверезе. Усе, що вона зробила, тепер видалося їй 
незбагненним. вона казала про те, щоб убити свого чоловіка, 
вона підробила заповіт, вона переїхала до брата, не спитавши, 
чи не порушить цим його життя. вона робила все те в якомусь 
захмелінні, сповненому химер. а надто соромно було аґаті цієї 
хвилини за те, що їй і в голову не наверталася найпростіша й 
найприродніша в таких випадках думка, – адже будь-яка інша 
жінка, позбувшись осоружного чоловіка, або шукатиме кра-
щого, або винагородить себе в якийсь інший спосіб, але та-
кий самий природний. Про це їй часто казав навіть Ульріх, але 
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на його слова вона ніколи не звертала уваги. І ось аґата стоя-
ла, знаючи, щó він тепер скаже. власна поведінка так нагаду-
вала їй поведінку істоти і справді не зовсім сповна розуму, що 
вона погодилася з Гаґауером, який на свій лад, докорами пока-
зав їй, хто вона така; і його лист в Ульріхових руках пригнічу-
вав її так, як може пригнічувати підсудного щойно одержаний 
лист від його колишнього вчителя, де той висловлює йому свою 
зневагу. впливу Гаґауера вона, звичайно, ніколи не піддавала-
ся, й усе ж таки враження було таке, ніби він мав право сказа-
ти їй: «Я в тобі помилився!» або: «на жаль, я в тобі ніколи не 
помилявся й завжди відчував, що ти погано кінчиш!» Щоб по-
збутися цього смішного й гіркого враження, вона завчасу урва-
ла Ульріха, який усе ще уважно читав і, здавалося, ніяк не міг 
дочитати листа, й нетерпляче промовила: 

– а власне, змальовує він мене досить-таки вдало. – слова 
її пролунали ніби й байдуже, одначе з відтінком виклику, який 
недвозначно свідчив про бажання почути протилежне. – І хоч 
відверто він про це й не пише, але що правда, то правда: або я 
була несповна розуму тоді, коли без вагомої причини виходила 
за нього заміж, або я несповна розуму тепер, коли кидаю його, 
теж не маючи для цього достатньої причини. 

Ульріх, що цієї хвилини вже втретє перечитував ті місця в 
листі, котрі робили його уяву мимовільним свідком тісних вза-
ємин сестри з Гаґауером, неуважно кинув якусь незрозумілу 
відповідь.

– але ж послухай! – попросила його аґата. – Хіба я, су-
часна жінка, заклопотана якоюсь господарською чи розумо-
вою працею? ні. закохана жінка? теж ні. добра дружина й 
мати, яка все загладжує, спрощує і в’є сімейне гніздечко? І по-
готів ні. Що ж лишається? навіщо я, виходить, живу на світі? 
скажу тобі відразу: товариство, де ми обертаємось, мені, по 
суті, глибоко байдуже. І я майже певна, що спокійнісінько мо-
гла б обійтись і без усього того, чим освічені кола так захоплю-
ються в музиці, літературі й мистецтві. а Гаґауер, наприклад, 
не міг би. йому все це потрібно вже хоча б задля цитат та по-
силань. Принаймні він – як той колекціонер: завше тішиться, 
даючи лад своєму зібранню. то чи не має він, отже, права, за-
кидати мені, що я нічого не роблю, що я відмовляюся від «ще-
дрот краси й моралі» і можу розраховувати на розуміння й по-
блажливість хіба лишень з боку професора Гаґауера?!
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Ульріх повернув їй листа й спокійно відповів:
– Подивімося правді в очі. з погляду суспільного, ти, якщо 

казати коротко, – справді недоумкувата! – він усміхнувся, 
але в голосі його відчувалося роздратування, яке лишилося в 
нього після ознайомлення з цим відвертим листом. 

аґату, однак, така братова відповідь не вдовольнила. вона 
засмутилася ще дужче. І з ледь відчутним глузуванням спитала:

– Коли так, то чому ж ти нічого мені не сказав, а наполя-
гав на тому, щоб я розлучилася й утратила єдиного свого за-
хисника? 

– ох, та, мабуть, тому, що це ж бо просто чудесно – отак 
круто, по-чоловічому побалакати один з одним. Я гупнув кула-
ком по столу, він гупнув кулаком по столу. Потім мені, певна 
річ, довелося гупнути по столу вдвічі дужче. ось чому, здаєть-
ся мені, я це зробив. 

досі аґата, хоч сама вона через свій пригнічений настрій 
цього й не помічала, все ж таки дуже, навіть нестямно раділа, 
що Ульріх нишком учинив цілком протилежне тому, чого з ви-
гляду притримувався в пору, коли вони жартома, як брат і се-
стра, кокетували одне з одним; адже Гаґауера він образив, схо-
же, лише задля того, щоб звести позад неї перешкоду й позба-
вити її будь-якої можливости повернутись. але тепер і замість 
тих прихованих радощів зяяла тільки безодня втрати, й аґата 
змовкла. 

– Ми не повинні дивитися крізь пальці на те, – вів далі 
Ульріх, – що Гаґауерові майже навдивовижу добре вдається, 
якщо можна так сказати, тебе не розуміти. остерігайся, він на 
свій лад, не наймаючи детективів, просто проаналізувавши слаб-
кі місця в твоєму ставленні до людей, ще здогадається, щó ти 
зробила з батьковим заповітом. Як ми тоді тебе захищатимемо? 

Уперше відтоді, як вони знов опинилися разом, між ними 
зайшла мова про нещасливо-щасливу витівку, яку аґата утнула 
з Гаґауером. вона різко стенула плечима і якось непевно мах-
нула рукою, ніби захищаючись. 

– Гаґауер, звичайно, має рацію, – м’яко, але переконливо 
нагадав їй Ульріх. 

– ніякої рації він не має! – заперечила аґата, знов мах-
нувши рукою. 

– Почасти він має рацію, – промовив Ульріх. – У такій 
небезпечній ситуації ми маємо насамперед поглянути прав-
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ді в очі. те, що ти вчинила, для обох нас може скінчитися 
в’язницею.

аґата злякано звела на нього широко розплющені очі. вона 
про це, власне, й знала, однак ніколи ще жодне з них не ви-
словлювалося так незаперечно. 

на її погляд Ульріх відповів привітною міною.
– І це ще не найгірше, – провадив він, – але як уберегти 

те, що ти зробила, а також спосіб, у який ти це зробила, від за-
киду в тому… – він намагався знайти потрібні слова й не знай-
шов. – ну, якщо казати просто, в тому, що це все ж таки тро-
хи нагадує те, про що пише Гаґауер. Що це тяжіє до тіньового 
боку, до неґативних явищ, до вад, спричинених якимсь орга-
нічним недоліком. Гаґауер представляє голос світу, хоч у його 
вустах цей голос звучить і смішно.

– а тепер – про табакерку! – знічено вигукнула аґата.
– атож, тепер про табакерку, – вперто промовив Ульріх. – 

Я мушу сказати тобі про одну річ, яка вже давно мене пригнічує.
аґата не хотіла, щоб він говорив далі.
– Чи не краще буде лишити все так, як є?! – спитала вона. 

– Може, мені варто побалакати з ним по-доброму й запропо-
нувати йому яке-небудь вибачення?

– Пізно вже. тепер він може скористатися цим, щоб при-
мусити тебе повернутися до нього, – пояснив Ульріх.

аґата нічого не відповіла. . 
Ульріх завів мову про табакерку, яку краде в готелі замож-

ний чоловік. Ульріх виробив теорію: для такого злочину проти 
власности є лише три причини: нужда, професія або, якщо те 
й те відпадає, порушення психіки. 

– одного разу, коли ми про це розмовляли, ти мені запе-
речила, що на таке можна піти і з переконання, – додав він.

– Я сказала, що це можна зробити просто так! – кинула 
аґата. 

– авжеж, із принципу.
– ні, не з принципу!
– то ж бо й воно! – сказав Ульріх. – Коли йдеш на таке, 

треба принаймні пов’язувати це з яким-небудь переконанням! 
У мене це просто не вкладається в голові! нічого не роблять 
«просто так»; усьому є певні причини – або зовнішні, або вну-
трішні. Може, їх нелегко одні від одних відділити, але філосо-
фувати про це нам зараз не варто. Я скажу тільки ось що: коли 
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людина що-небудь абсолютно безпричинне вважає слушним 
або коли її рішення виникає немовби з нічого, тоді вона на-
кликає на себе підозру в тому, що вона хвора або страждає на 
які-небудь розлади. 

Цим Ульріх наговорив, звичайно, багато більше й гіршого, 
ніж збирався сказати; його сумнівам і побоюванням ці слова 
відповідали лише своїм духом. 

– І це все, що ти можеш мені сказати? – стиха спитала 
аґата.

– ні, не все, – розгнівано відповів Ульріх. – Якщо причи-
ни не знаєш, то треба її шукати! 

Жодне з них не мало сумніву в тому, де її шукати. але Уль-
ріх хотів не цього й, хвилю помовчавши, замислено промовив:

– від тієї миті, коли виходиш за межі гармонії з людьми, 
вже повік не знатимеш, що добре, а що – погано. Якщо хочеш 
бути добрим, маєш бути, отже, переконаним, що світ добрий. 
а ми з тобою не такі. Ми живемо в добу, коли мораль або роз-
кладається, або її зводять корчі. та задля світу, який іще може 
настати, потрібно тримати себе в чистоті!

– невже ти віриш, що це якось вплине на те – настане він 
чи не настане? – спитала аґата.

– ні, я в це, на жаль, не вірю. Я вірю лише ось у що: коли 
й люди, котрі це бачать, не чинитимуть праведно, то він запев-
не вже не настане, і спинити розпад не пощастить! 

– а що тобі до того, як буде через п’ятсот років – так чи 
не так?!

Ульріх завагався.
– Я виконую свій обов’язок, розумієш? Може, як солдат. 
Річ була, мабуть, у тому, що цього нещасливого ранку аґа-

та потребувала іншої розради, ніжнішої, ніж та, яку почула від 
Ульріха. вона відповіла:

– а зрештою, просто, як твій ґенерал?!
Ульріх змовчав. 
аґата вже не могла спинитися. 
– але ж ти зовсім не певен, що це твій обов’язок, – про-

вадила вона. – ти робиш це через те, що такий уже вдався, й 
через те, що дістаєш від цього задоволення. Я теж нічого іншо-
го не робила!

зненацька вона втратила самовладання. було в цьому щось 
дуже сумне. на очі їй раптом набігли сльози, і в горлі клуб-
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ком застрягло гірке ридання. Щоб приховати це від очей бра-
та, вона обвила руками його шию й увіткнулася обличчям йому 
в плече. Ульріх відчув, як вона плаче і як тремтить у неї спи-
на. ним опанувало гнітюче збентеження; він завважив, що все 
тіло його холоне. Хоч би скільки ніжних і щасливих почуттів 
до сестри він, здавалося йому, мав, цієї хвилини, яка могла б 
його зворушити, вони німували; його збита з пантелику чуттє-
вість відмовлялася реаґувати. він погладив аґату й, пересилю-
ючи себе, прошепотів кілька заспокійливих слів. внутрішньо 
він лишався байдужий до її хвилювань, і йому здалося, що тіла 
їхні торкаються одне одного, мов два солом’яні скрутні. він по-
клав цьому доторку край, підвівши аґату до стільця й сівши 
сам на інший, за кілька кроків від неї. а на її заперечення він 
відповів словами:

– адже історія із заповітом тебе анітрохи не тішить! І не ті-
шитиме ніколи, бо в ній було щось неправедне! 

– Праведність?! – вигукнула крізь сльози аґата. – 
обов’язок?! 

вона просто-таки не тямила себе через те, що Ульріх по-
водився так холодно. та ось вона вже знов усміхнулася. аґа-
та зрозуміла, що має дати собі раду сама. відчуття в неї було 
таке, немовби усмішка, на яку вона спромоглася, зависла десь 
далеко-далеко від її крижаних губ. Ульріх, навпаки, вже впо-
рався зі своїм збентеженням і був навіть задоволений, що в 
ньому не прокинулася звичайна фізична розчуленість; йому 
стало очевидно, що між ними двома й це має бути іншим. але 
замислюватися про таке він, бачачи, як страждає аґата й не 
лише через свою провину, не мав часу й тому заговорив.

– не сприймай оті мої слова так болісно, – попрохав він, 
– і не ображайся за них! Мабуть, не слід було мені вживати 
такі слова, як «неправедність» і «обов’язок»! вони й справді 
нагадують якусь проповідь. але чому, – раптом знов перебив 
він себе, – чому, хай йому біс, проповіді викликають зневагу? 
адже вони мають приносити нам глибоке щастя?!

відповідати на це аґата не мала ані найменшого бажання. 
Ульріх відступився від свого запитання.
– не думай, нібито я вдаю перед тобою праведника! – по-

просив він. – Я не хотів сказати, що не роблю нічого поганого. 
але робити це тишком-нишком – не для мене. Я люблю роз-
бійників від моралі, а не злодюжок. тож мені й хочеться зро-
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бити з тебе моральну розбійницю, – пожартував він, – і я не 
дам тобі грішити через слабкість! 

– а я тут питання чести для себе не бачу! – промовила се-
стра за своєю дуже далекою від неї усмішкою.

– страшенно смішно, що бувають часи – такі, як оце наш, 
– коли молодь тягнеться до всього поганого! – кинув, засмі-
явшись, Ульріх, щоб уже не розмовляти про особисте. – оце 
нинішнє захоплення, з погляду моралі, жахливим свідчить, зви-
чайно, про слабкість. Це, мабуть, ознака буржуазного переси-
чення добром, добром вихолощеним. Я й сам спочатку гадав, 
що всьому треба казати «ні». так гадали всі, кому тепер від 
двадцятьох п’ятьох до сорока п’ятьох. але то був, звісно, лише 
різновид моди. Я цілком припускаю, що скоро станеться пере-
лом, а разом із ним прийде молодь, яка замість аморальности 
знов устромить собі в петельку мораль. старі віслюки, які зро-
ду не відчували моральних бентег і при нагоді виголошували 
тільки банальні фрази на тему моралі, тоді стануть раптом по-
передниками й піонерами якої-небудь нової якости! 

Ульріх підхопився й неспокійно заходив туди-сюди.
– Ми можемо, мабуть, сказати так, – запропонував він. – 

добро за своєю природою стало вже майже банальністю, зло 
лишається критикою! аморальність набуває дивовижних прав 
як гостра критика моралі. аморальність показує нам, що жити 
можна й по-іншому. вона ловить на брехні. за це ми досить по-
блажливо їй дякуємо. те, що є люди, котрі підробляють запові-
ти й усе ж таки, поза всяким сумнівом, чарівні, мало б доводи-
ти, що з недоторканністю приватної власности в нас щось не-
гаразд. а втім, може, це й не потребує ніяких доказів. але тут 
постає завдання: адже ми маємо визнати, що можна виправда-
ти злочинця в разі будь-якого злочину, навіть якщо це – діто-
губство чи що-небудь іще таке саме жахливе… 

Марно намагався він перехопити погляд сестри, хоч і дра-
тував її нагадуванням про заповіт. У відповідь вона лише ми-
моволі зробила такий жест, немовби хотіла захиститися. тео-
рія була їй далека, вона могла знайти виправдання тільки влас-
ному злочину, братове порівняння її, по суті, знову образило.

Ульріх засміявся.
– Це нагадує гру, але в тому, що ми можемо так жонґлю-

вати, є свій сенс, – переконано сказав він. – Це свідчить про 
те, що з оцінкою наших вчинків щось негаразд. І так воно й є. 
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У суспільстві, де підробляють заповіти, ти й сама виступала б за 
непорушність правових норм; тільки в суспільстві праведників 
це втрачає чіткі межі й обертається на свою протилежність. ав-
жеж, якби Гаґауер був негідник, ти стала б навіть полум’яною 
праведницею. Це просто-таки біда, що навіть він – порядний! 
тож чоловіка й заносить то туди, то сюди! 

Ульріх зачекав на відповідь, але її не було; тоді він знизав 
плечима й почав знову: 

– Ми шукаємо причину для тебе. Ми констатували, що чес-
ні люди навіть вельми охоче – щоправда, лише, звичайно, в 
уяві – йдуть на злочин. Ми маємо підстави додати, що зате 
майже всі без винятку злочинці, якщо послухати їх самих, хо-
чуть, аби їх мали за порядних людей. отже, можна було б, ма-
буть, дати таке визначення: злочини – це поступове нагрома-
дження в панах грішниках усього того, чому решта людей зна-
ходять вихід у невеликих відхиленнях. тобто в уяві й у тися-
чах щоденних капостей та підленьких думок. а можна сказати 
й так: злочини витають у повітрі й тільки шукають шляху най-
меншого спротиву – шляху, який приведе їх до певних людей. 
Можна сказати навіть, що злочини, хоч вони й виливаються у 
вчинки окремих людей, позбавлених моралі, все ж таки ста-
новлять переважно сконцентрований вияв загальнолюдської 
неспроможности бачити різницю між добром і злом. І це – 
саме те, що вже від юних літ сповнювало нас критичним ду-
хом, за межі якого наші сучасники так і не вийшли! 

– але що таке добро і зло? – укинула запитання аґата, 
й Ульріх навіть не помітив, що своєю відвертістю завдає їй 
страждань. 

– атож, саме цього я й не знаю! – відповів, засміявшись, 
він. – Я ж бо щойно тепер уперше збагнув, що ненавиджу зло. 
до сьогодні я цього й справді такою мірою не усвідомлював. 
ох, аґато, ти навіть не уявляєш собі, як воно буває, – замис-
лено поскаржився він. – Узяти, наприклад, науку! для матема-
тика, якщо казати зовсім просто, мінус п’ять – не гірше, ніж 
плюс п’ять. дослідник не має права ненавидіти нічого, і за пев-
них обставин гарний різновид раку хвилює його глибше, ніж 
гарна жінка. Людина обізнана знає, що ніщо не істинне й уся 
істина відкриється аж наприкінці всіх днів. наука аморальна. 
Усе це чудесне проникнення в невідоме відучує нас від особис-
того спілкування з нашим сумлінням, ба більше, навіть не дає 
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нам змоги з усією серйозністю до такого спілкування стави-
тись. а мистецтво? Хіба це – не безперервне творення обра-
зів, які не відповідають тому, що творить життя? Я кажу не про 
фальшивий ідеалізм і не про сластолюбне малювання оголе-
ної натури в часи, коли всі вдягаються до самого кінчика носа, 
– знов пожартував він. – але візьми який-небудь справжній 
мистецький твір. Чи ти ніколи не мала такого враження, ніби 
в ньому щось нагадує про запах підгорілого, який іде від ножа, 
коли його гостриш на камені? Це – запах космічний, метеоро-
логічний, грозовий, захопливо моторошний! 

Лише в цьому одному-єдиному місці аґата урвала його з 
власної волі.

– Хіба ти не писав колись віршів і сам? – спитала вона.
– невже ти ще пам’ятаєш? Коли ж я поділився з тобою 

своєю таємницею? – спитав Ульріх. – так, вірші ми коли-
небудь пишемо всі. Я робив це навіть іще й тоді, коли вже став 
математиком, – зізнався він. – та що старшим я ставав, то 
гірші вони в мене виходили; і не так, гадаю, через нездарність, 
як через дедалі глибшу відразу до неправедности й до циган-
ської романтики цього збочення в почуттях. 

сестра тільки легенько хитнула головою. але Ульріх це за-
вважив.

– авжеж! – стояв на своєму він. – адже вірш, так само як 
і акт доброї волі, не повинен бути лише винятковим явищем! 
але що буде, дозволь спитати, з миттю піднесення наступної 
миті? ти вірші любиш, я знаю. але я хочу сказати ось що: лю-
дині мало запаху згарища в носі, запаху, який однаково виві-
трюється. така половинчаста позиція дуже добре доповнює по-
ловинчасту моральну поведінку, яка вичерпується неповною 
критикою. – І, раптом повернувшись до головного, сказав се-
стрі: – Якби в цій справі з Гаґауером я повівся так, як ти сьо-
годні від мене сподіваєшся, то мав би виявитись іронічним і 
байдужим скептиком. дуже доброчесні, певна річ, діти, які ще, 
либонь, можуть бути в тебе чи в мене, тоді й справді скажуть 
про нас, що ми жили за часів міщанського затишку, за часів, 
які не знали жодних турбот, крім хіба що непотрібних. а ми ж 
бо вже так намордувалися зі своїми переконаннями!..

Ульріх, мабуть, хотів сказати ще багато чого; адже він, по 
суті, ладен був стати на бік сестри, тільки зволікав із цим, і 
було б непогано, якби своїми намірами він із нею поділився. 
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але вона зненацька підвелась і під якимсь непевним приводом 
зібралася вийти з кімнати.

– отже, на тому й станемо: я – морально недоумкувата? 
– спитала вона, через силу спробувавши пожартувати. – твої 
заперечення проти цього – понад моє розуміння! 

– Ми обоє морально недоумкуваті! – чемно запевнив її 
Ульріх. – обоє! 

І його трохи засмутила та поквапність, з якою пішла сестра, 
не сказавши навіть, коли повернеться.

31.
Аґата хоче накласти на себе руки і знайомиться 
з одним чоловіком 

насправді аґата поквапилася вийти через те, що не хо-
тіла ще раз показати братові свої сльози, які вона вже лед-
ве стримувала. на серці в неї було так сумно, як буває сум-
но людині, котра все втратила. Чому – аґата не знала. Це на-
ринуло на неї, коли Ульріх говорив. навіщо – вона теж не 
знала. Краще б він зробив щось інше, замість говорити. Що 
саме – вона не знала. він, звісно, мав рацію, коли не надав 
значення «безглуздому збігу» її схвильованости з отриманням 
листа й говорив далі так, як говорив завжди. однак аґаті до-
велося вибігти.

спершу вона просто не могла всидіти на місці. І подала-
ся з дому, куди очі світять. Якщо вулиці змушували її зверта-
ти, вона звертала. вона втікала; втікала так, як люди й твари-
ни втікають від біди. Чому – вона себе не питала. аж коли її 
здолала втома, аґата збагнула, яку мала мету: не повертатись!

вона хотіла йти до самого вечора. з кожним кроком усе далі 
й далі від дому. вона гадала, що коли на шляху їй застане вечір 
і доведеться спинитись, остаточно визріє й рішення. Це було 
рішення вкоротити собі віку. власне, це було не самé рішення 
вкоротити собі віку, а очікування, що рішення визріє ввечері. 
за цим очікуванням – розпачлива плутанина в голові. вона на-
віть не мала при собі нічого такого, чим можна було б укоро-
тити собі віку. невеличка капсула з отрутою зосталася десь у 
шухляді чи у валізі. для смерти дозріло лише бажання вже не 
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повертатись. вона хотіла піти з життя. того ж так і поспішала. 
з кожним кроком вона немовби вже йшла з життя. 

стомившись, вона відчула тугу за лугами й лісом, за прогу-
лянкою в тиші й на волі. але туди треба було доїхати. вона сіла 
в трамвай. Її навчили опановувати себе при чужих людях. тому 
в її голосі, коли вона платила за квиток і питала про маршрут, 
хвилювання ніхто не завважив. вона сиділа рівно й спокійно, 
в неї не тремтів жоден палець. І коли вона так сиділа, проки-
нулися думки. Їй, звичайно, стало б легше, якби вона могла ви-
бухнути; але все тіло її було скуте, і ці думки лишалися вели-
кими вузлами, що їх вона марно силкувалася протягти крізь 
якийсь отвір. вона ображалася на Ульріха за те, щó він сказав. 
вона не хотіла на нього за це ображатися. вона відмовляла собі 
у праві на це. Що Ульріх від неї мав? вона забирала в нього 
час, а натомість нічого не давала; вона заважала йому працюва-
ти і порушила весь його побут, усі звички. на думку про його 
звички їй кольнуло в грудях. Поки вона жила в тому будин-
ку, туди, схоже, не ступала нога жодної іншої жінки. аґата не 
мала сумніву, що в брата завжди була яка-небудь жінка. отже, 
через неї, аґату, він стримувався. а позаяк вона нічим не мо-
гла його винагородити, то вона – людина корислива й пога-
на. Цієї хвилини їй страшенно хотілося повернутись і попро-
хати в нього прощення. але наступної миті вона знову прига-
дала, який він був холодний. він вочевидь шкодував, що взяв її 
до себе. Чого тільки він не планував і не розповідав, поки вона 
йому не набридла! тепер він про те вже й мови не заводив. ве-
лике протверезіння, що прийшло з листом, знову краяло аґаті 
серце. вона була ревнива. Ревнива нестямно й банально. вона 
хотіла нав’язатися братові й відчувала, якою пристрасною й 
безпорадною буває дружба людини, котра наштовхується на 
відмову. «задля нього я могла б скоїти крадіжку чи піти на па-
нель!» – думала вона й, хоч і розуміла, що це смішно, не дума-
ти так не могла. Ульріхові розмови з їхніми жартами і їхньою 
начебто безсторонньою перевагою здавалися глузуванням над 
цим. вона захоплювалася такою перевагою й усіма духовни-
ми запитами, ширшими й глибшими, ніж її власні. але вона 
не розуміла, чому всі люди завжди мають однаково сприймати 
всі думки! збентежена й присоромлена, вона потребувала осо-
бистої втіхи, а не загальних настанов і повчань. вона не хоті-
ла бути хороброю!! а вже за хвилину дорікала собі в тому, що 
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вона така, й розтроюджувала свою рану вигадкою, що нічо-
го кращого, крім Ульріхової байдужости, вона й не заслуговує. 

Це самоприниження, якому ні Ульріхова поведінка, ні на-
віть прикрий Гаґауерів лист достатнього приводу не давали, 
було спалахом темпераменту. все, що від того не дуже далеко-
го часу, коли її дитинство лишилося в минулому, аґата сприй-
мала як власну безпорадність перед вимогами суспільного жит-
тя, було спричинене тим, що цей час вона провела з відчут-
тям, немовби живе без найзаповітніших своїх прагнень чи на-
віть усупереч їм. Це були прагнення до самовіддачі й довіри, 
бо вона ніколи не почувалася в самотності так добре, як її брат; 
та коли досі їй і не щастило віддатися кому-небудь або чому-
небудь усією душею, то лише через те, що в ній, аґаті, жила 
можливість самовіддачі ще глибшої, хоч би куди ця простягала 
руки – до світу чи до бога! Є ж бо дуже відомий спосіб відда-
ти себе всьому людству: не жити у злагоді зі своїми сусідами; 
й достоту так само потаємна й глибока потреба в богові може 
постати з того, що асоціальний елемент виявиться здатним на 
велике кохання. набожний злочинець у цьому сенсі – не біль-
ший абсурд, ніж набожна стара дівка, яка не знайшла собі чо-
ловіка, і поводження аґати з Гаґауером, що набуло вкрай без-
глуздої форми корисливого вчинку, стало таким самим спала-
хом нетерплячої волі, як і та гарячковість, з якою вона звинува-
чувала себе в тому, що завдяки братові прокинулася до життя, 
а тепер через свою слабкість змушена його втрачати. 

трамвай котився повільно, й аґата висиділа в ньому недов-
го; коли будинки обабіч лінії потяглися нижчі й прибрали сіль-
ського вигляду, вона зійшла й далі попростувала пішки. двори 
були відчинені, крізь ворота й низенькі огорожі погляд падав 
на ремісників, тварин і захоплених грою дітей. Повітря спов-
нював розлогий спокій, і в ньому чулися голоси й перестук ін-
струментів; м’яким і нерівним пурханням метелика ворушили-
ся ці звуки в ясному повітрі; й аґата відчувала, як вона тінню 
пропливає повз них до виноградників та гаїв, що ярусами тя-
глися неподалік угору. але один раз вона спинилася біля дво-
ру, де бондарі хвацько вистукували киянками по клепках. вона 
все життя любила спостерігати таку хвацьку роботу, відчуваю-
чи втіху від скромно-осмисленої, продуманої праці рук. аґата 
й цього разу не могла відірватися від ритму киянок і надивити-
ся на рівномірне кружляння бондарів довкола бочок. завдяки 
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цьому вона на хвилину забула про свою біду й поринула в без-
турботний і приємний зв’язок зі світом. вона завжди захоплю-
валася людьми, котрі вміли робити щось таке, що багатогран-
но й природно випливало із загальновизнаних потреб. тільки 
сама не любила виявляти активність, хоч і мала всілякі корис-
ні розумові здібності. Життя було заповнене й без неї. І рап-
том вона – перше ніж усвідомила зв’язок – почула бемкання 
дзвонів і ледве стрималася, щоб не заплакати знов. невеличка 
церковця в цьому передмісті уже давно, мабуть, дзвонила у два 
свої дзвони, проте аґата почула їх аж тепер, і ту ж мить її вра-
зило відчуття того, як глибоко ці непотрібні звуки, що втрати-
ли зв’язок із доброю, щедрою землею й пристрасно злітали до 
небес. споріднені з її власним існуванням. 

вона поквапно рушила далі й у супроводі дзвону, який те-
пер весь час лунав у її вухах, хутко вийшла, поминувши остан-
ні будинки, до пагорбів, порослих унизу на схилах виногра-
дом та край стежок поодинокими кущами, а вгорі увінчаних 
світло-зеленим лісом. тепер аґата знала, куди її тягло, і це було 
приємне відчуття, немовби вона щокрок занурювалася дедалі 
глибше в природу. від напруження й захвату серце в неї кала-
тало, коли вона часом спинялась і переконувалася, що дзвони 
супроводжують її й далі, хоч уже й сховавшись у високості й 
ледве чутні. Їй здавалося, що вона ніколи ще не чула церков-
них дзвонів ось так, серед будня, ніби й без особливого святко-
вого приводу, демократично змішаних із природними й само-
впевненими клопотами. але з усіх язиків тисячоголосого міс-
та останніми до неї тепер промовляли ці два, й було тут щось 
таке, що немовби підхоплювало її й намагалося понести до гір, 
але потім щоразу все ж таки відпускало й губилося в негучно-
му металічному шумі, який у цих краях не мав жодних переваг 
перед рештою шумів – шелестом, стрекотанням і дзижчанням. 
так аґата сходила на погорби й блукала, мабуть, ще з годину, 
коли раптом опинилася перед невеликими заростями, про які 
ще пам’ятала з минулого. Ці зарості ніби живоплотом оточу-
вали занедбану могилу на узліссі, де майже сто років тому на-
клав на себе руки якийсь поет і де, згідно з останньою волею 
небіжчика, його й поховали. Ульріх казав, що поет то був та-
кий собі, хоч його й нахвалювали, і все ж трохи короткозора 
поезія, яка виражає себе в бажанні знайти свій останній при-
хисток на землі в місці, звідки все видно, натрапила в Ульріхо-
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ві на суворого критика. але аґата любила той напис на великій 
кам’яній плиті, відколи вони, якось прогулюючись тут, разом 
насилу прочитали розмиті дощами гарні бідермаєрівські літе-
ри, й тепер вона схилилася над чорними ланцюгами з великих 
гранчастих ланок – ланцюгами, що відгороджували від життя 
цей чотирикутник смерти. 

«Я був для вас ніщо», – заповів написати на своїй могилі 
той невдоволений життям поет, і аґата подумала, що так мож-
на сказати й про неї саму. Ця думка тут, край порослого лісом 
пагорба, над зеленню виноградників і величезним, чужим міс-
том, яке на вранішньому сонці спроквола ворушило хвостами 
своїх димів, розчулила її знов. зненацька вона впала навколіш-
ки й прихилилася чолом до одного з кам’яних стовпчиків, на 
яких висіли ланцюги; незвична поза й холодний доторк каме-
ню допомогли їй уявити оціпенілий, безвольний спокій смерти, 
що на неї очікував. вона спробувала зосередитись. але це вда-
лося їй не відразу. У вуха проникали пташині голоси, і тих різ-
номанітних пташиних голосів було так багато, що це її просто 
вразило; гілля погойдувалось, а позаяк вітру вона не відчува-
ла, то їй ввижалося, ніби дерева погойдують гіллям самі; в рап-
товій тиші чулося якесь тихеньке дріботіння; камінь, до якого 
вона припала, був такий гладенький, що в неї склалося вражен-
ня, неначе поміж ним і її чолом лежить крижинка, не даючи їй 
притиснутися до нього щільніше. аж по хвилі аґата усвідоми-
ла: в усьому, що відвертало її увагу, знаходило вияв саме те, що 
вона хотіла викликати в собі, – глибоке відчуття своєї зайвос-
ти, яке найпростіше можна було б передати словами: життя й 
без неї таке наповнене, що їй нема чого в ньому шукати й від 
нього очікувати. Це жорстоке відчуття не було, по суті, ні роз-
пукою, ні образою, а полягало в тому, щоб дивитися й слуха-
ти, і аґата завжди так і робила, тільки без найменшого пориву, 
навіть без можливости спробувати зробити що-небудь самій. 
У цій відчуженості крилася мало не безпека, як ото є подив, 
що забуває ставити будь-які запитання. вона могла б спокійні-
сінько собі й піти. Куди? Яке-небудь «куди», либонь, знайшло-
ся б. аґата була не з тих, у кого й переконаність у нікчемнос-
ті всіх ілюзій здатна викликати своєрідне задоволення, рівно-
значне войовничій або підступній стриманості, з якою прийма-
ють свою неочікувано лиху долю. У таких питаннях вона була 
великодушна й безжурна, не така, як Ульріх, що створював 
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своїм почуттям неймовірні труднощі, щоб потім їх собі забо-
ронити, якщо вони не витримували випробувань. Річ у тім, що 
вона була дурна! атож, так вона собі й казала. вона не хотіла 
замислюватись! нахиливши голову, вона вперто притискалася 
чолом до залізних ланцюгів, які трохи піддавались, а тоді, на-
пнувшись, чинили опір. останні тижні вона знов почала якось 
вірити в бога, хоч і не задумуючись про нього. Певний стан, у 
якому світ завжди поставав перед нею іншим, ніж бачиться, і 
таким, що й сама вона жила тоді вже не відокремлено, а цілком 
у якісь осяйній переконаності, – такий стан завдяки Ульріху 
був близький до внутрішньої метаморфози й повного перевті-
лення. вона й ладна була б уявити собі якого-небудь бога, що 
відкриває свій світ, мов притулок. але Ульріх казав, що в цьо-
му нема потреби, бо уявляти собі більше, ніж можна довідати-
ся, – це, мовляв, навіть шкідливо. І то був його клопіт – ви-
рішувати такі речі. але ж тоді він мав би й вести її, не кидаю-
чи. він був порогом між двома життями, і вся її туга за одним 
із них, уся її втеча від другого вели насамперед до нього. вона 
любила його так само безсоромно, як люблять життя. вранці, 
коли вона розплющувала очі, він прокидався в усьому її тілі. 
він і тепер дивися на неї з темного дзеркала її журби. й аж те-
пер аґата згадала, що хотіла накласти на себе руки. вона мала 
таке відчуття, немовби наперекір йому втекла з дому до бога, 
коли вибігла з будинку з наміром укоротити собі віку. але на-
мір цей, мабуть, уже вичерпався й повернувся до своєї пер-
шопричини, яка полягала в тому, що Ульріх її, аґату, образив. 
вона була на нього лиха й відчувала це й досі, але пташки ще-
бетали, й вона чула їх знов. вона була така сама збентежена, як 
доти, але тепер радісно збентежена. Їй хотілося що-небудь зро-
бити, тільки щоб це зачепило й Ульріха, не лише її. Коли вона 
випростувалася, заціпеніння, в якому вона безкінечно довго 
стояла навколішки, відступило перед теплом крови, що бадьо-
ро ринула в усі її жили.

аґата підвела очі й уздріла поруч якогось чоловіка. вона 
розгубилася, не знаючи, відколи він спостерігає за нею. Коли 
її ще затьмарений хвилюванням погляд зустрівся з його погля-
дом, вона побачила, що чоловік дивиться на неї з неприхова-
ним співчуттям і вочевидь хоче викликати в неї щиру довіру. 
він був високий на зріст, худий, у темному одязі й зі світло-
русявою борідкою, що закривала підборіддя й щоки. з-під бо-
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рідки виглядали трохи повні, м’які губи, і проти сивини, що 
вже повсюди прозирала в борідці, вони мали навдивовижу мо-
лодий вигляд, тож аґата не могла зрозуміти, скільки чоловікові 
років. Розгадати це обличчя взагалі було не дуже просто. Пер-
ше враження наводило на думку про вчителя середньої школи; 
суворість цього обличчя не була вирізьблена з твердого дерева, 
а нагадувала радше про щось м’яке, що затверділо в щоденних 
дрібних гіркотах. та якщо відштовхуватись від цієї м’якости, на 
якій мужню бороду виростили, здавалося, зумисне, задля ладу, 
що його любив у всьому її власник, то в цьому колись, мабуть, 
жіночному образі все ж таки не можна було не завважити 
окремих твердих, майже аскетичних рис, створених з м’якого 
матеріалу, очевидно, невтомною волею.

аґата не знала, що й думати про це обличчя, воно однако-
вою мірою і приваблювало її, й відштовхувало, і зрозуміла вона 
лише одне: цей чоловік хоче їй допомогти. 

– Життя дає стільки ж приводів для зміцнення волі, скіль-
ки й для її ослаблення; ніколи не треба втікати від труднощів, 
треба намагатися з ними впоратись! – промовив незнайомець 
і, щоб краще бачити, протер запітнілі окуляри.

аґата вражено дивилася на нього. він спостерігав за нею 
вочевидь уже давно, бо ці слова прийшли із самої середини 
якоїсь внутрішньої розмови. Цієї миті він ніби чогось злякався 
й трохи підняв капелюха, щоб зробити, хоч і з запізненням, те, 
про що не гоже забувати; але він швидко опанував себе і знов 
пішов напрямець. – даруйте, коли поцікавлюсь, чи не можу 
я вам чим-небудь допомогти, – провадив він. – Мені здаєть-
ся, що біль, далебі, нерідко навіть глибоке особисте потрясін-
ня – таке, яке я оце бачу, – краще довірити чужій людині!

виявилося, що говорити незнайомцеві було нелегко; звер-
нувшись до цієї вродливої жінки, він мовби виконав якийсь 
обов’язок милосердя й тепер, коли вони пішли поруч, просто-
таки боровся зі словами. бо аґата, не довго думаючи, підвела-
ся й неквапно рушила в його товаристві від могили, з-під дерев 
убік галяви край пагорбів, хоч ні він, ні вона ще не знали, чи 
спускатимуться вони тепер униз однією зі стежок і яку з них 
виберуть. Розмовляючи, вони пройшли чималий відтинок шля-
ху горою, потім повернули назад, а тоді знов рушили в той са-
мий бік ще раз; жодне з них не знало, куди сáме збиралося йти 
друге, й усе ж таки намагалося з цим рахуватися. 
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– Чи не хочете сказати мені, чому ви плакали? – повто-
рив незнайомець м’яким голосом лікаря, який питає пацієнта, 
де болить. 

аґата похитала головою.
– Мені не легко було б пояснити це вам, – сказала вона й 

раптом попросила його: – але дайте мені відповідь на моє за-
питання: чому ви такі впевнені, що зможете мені допомогти, 
не знаючи мене? Я, навпаки, схильна думати, що допомогти ні-
кому не можна! 

супутник відповів не відразу. він кілька разів хотів був за-
говорити, але, здавалося, сам себе від цього й стримував. на-
решті промовив:

– допомогти можна, либонь, лише тому, чиїх страждань ти 
зазнав колись сам!

І змовк. аґата засміялася з припущення цього чоловіка, ні-
бито він зазнав її страждань, які, коли б він почув про їхню 
причину, мабуть, викликали б у нього відразу. супутник, зда-
валося, пропустив її сміх повз вуха або подумав, що вона про-
сто не може звладати зі своїми нервами. він замислився, а тоді 
спокійно сказав:

– Я, звісно, не думаю, що хтось когось зважиться повча-
ти, як треба повестися. але знаєте, під час катастрофи страх 
– штука заразна, і порятунок… теж штука заразна! Я маю на 
увазі сам голий факт порятунку. Це як на пожежі: всі втрача-
ють голову й кидаються у вогонь. І яка ж то величезна допо-
мога, коли бодай хтось один лишається надворі, махає руками 
– просто нічого не робить, а лише махає руками – й нероз-
бірливо кричить усім, що вихід є!..

аґата ледве знов не засміялася з тих жахливих ідей, які все 
ж таки жили в цьому доброму чоловікові; та саме через те, що 
ці ідеї були чужі йому, вони надали мало не лиховісного вигля-
ду його м’якому, як віск, обличчю. 

– о, ви розмовляєте, як пожежник! – відповіла вона вмис-
не насмішкуватим тоном, наслідуючи таку собі легковажну 
жінку, щоб приховати свою цікавість. – але певне уявлення 
про те, яка катастрофа мене спіткала, ви собі, мабуть, усе ж 
таки склали?!

Усупереч її волі серйозність насмішки все ж таки дала про 
себе знати, бо наївне припущення, нібито цей чоловік хоче до-
помогти їй, обурило її через таку саму наївну вдячність за це, 
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яка в ній ворухнулася. незнайомець вражено звів на неї погляд, 
потім зібрався з духом і відповів, мало не приструнюючи її: 

– ви, либонь, ще надто молода й не знаєте, що життя наше 
дуже просте. нездоланно заплутане воно лише тоді, коли дума-
єш про себе. але тієї хвилини, коли не думаєш про себе, а пи-
таєш себе, як комусь допомогти, воно дуже просте! 

аґата замислено мовчала. І незнайомець – чи то через її 
мовчання, чи то через підбадьорливий простір, у який відліта-
ли його слова, – не дивлячись на супутницю, провадив далі:

– Переосмислення особистого – це сучасний забобон. 
адже нині так часто можна почути про культуру особистос-
ти, про виявлення й утвердження себе в житті. але такими 
розпливчастими й багатозначними поняттями їхні апологети 
лише виказують, що їм потрібен туман, аби приховати за ним 
справжній сенс свого протесту! бо що тут, власне, утверджу-
вати? Усе поспіль і впереміш? Розвиток завжди пов’язаний із 
протидією, сказав один американський мислитель. Ми аж ніяк 
не можемо розвивати один бік нашої природи, не стримуючи 
зростання іншого. а що має себе виявляти? Розум чи інстинк-
ти? настрої чи вдача? егоїзм чи любов? Якщо наша вища при-
рода має виявлятися, то нижча мусить учитись усього зрікати-
ся й коритись. 

аґата замислилася про те, чому дбати про когось нібито 
простіше, ніж дбати про себе. вона була одна з тих зовсім не 
егоїстичних натур, котрі хоч завжди, можливо, й думають про 
себе, однак ніколи про себе не дбають, а це від звичайного 
егоїзму, заклопотаного лише власними вигодами, багато далі, 
ніж задоволена самовідданість тих, хто дбає про решту людей. 
отож те, про що казав її супутник, було для неї глибоко чуже, 
хоч усе ж таки якось її зачіпало, й окремі, із запалом виголо-
шені фрази тривожно зависали перед нею, так ніби їхній сенс 
легше було розгледіти в повітрі, ніж почути. до того ж вони 
вже вийшли на узлісся, звідки аґаті відкрився чудовий вигляд 
на глибоку звивисту долину, тоді як її супутникові цей крає-
вид вочевидь нагадав амвон чи катедру. аґата спинилася й ка-
пелюшком, яким увесь цей час недбало розмахувала, перекрес-
лила все, що казав незнайомець.

– отже, ви, – сказала вона, – все ж таки вже склали собі 
про мене певну картину. Я відчуваю це з ваших слів, і нічого 
втішного для мене в цій картині немає! 
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довготелесий незнайомець злякався, бо образити її він не 
хотів, і аґата поглянула на нього, привітно засміявшись. 

– здається, ви плутаєте мене з правом вільної особистос-
ти, – промовила вона. – І, до того ж, з якоюсь трохи нерво-
вою й досить неприємною особистістю! 

– Я казав лише про головну передумову особистого жит-
тя, – вибачився він. – Щоправда, становище, в якому я вас за-
став, навело мене на думку, що вам, мабуть, можна допомогти 
порадою. сьогодні головною передумовою життя часто нехту-
ють. У сучасних умовах причина всієї нервозности з різнома-
нітними її ексцесами полягає лише у в’ялій внутрішній атмос-
фері, позбавленій волі, тому що без особливої мобілізації влас-
ної волі ніхто не досягне тієї цілісности й сталости, яка підно-
сить людину над темним хаосом організму! 

І знову трапилися двоє слів, «цілісність» і «сталість», які 
були аґаті немовби нагадуванням про її тугу й докори на влас-
ну адресу. 

– Поясність мені, що ви під цим маєте на увазі, – попроха-
ла вона. – адже воля може з’явитися, власне, лише тоді, коли 
вже є мета?! 

– Річ не в тім, щó я маю на увазі! – почула вона відповідь, 
сказану тоном м’яким і категоричним водночас. – Хіба вже 
великі книги людства не вказують неперевершено чітко на те, 
що нам робити й чого не робити? 

аґата розгубилася. 
– Щоб визначати головні життєві ідеали, – пояснював її 

супутник, – треба так глибоко знати життя й людей і водночас 
уміти так героїчно долати пристрасті й егоїзм, як це протягом 
цілих тисячоліть судилося лише дуже небагатьом особистос-
тям. І ці вчителі людства в усі часи сповідували ту саму істину. 

аґата мимоволі перейшла до оборони, як це робить будь-
хто, коли вважає, що його юні плоть і кров кращі, ніж мощі 
мудреців. 

– але ж не можуть людські закони, які виникли тисячі ро-
ків тому, бути придатними й у нинішніх умовах! – вигукну-
ла вона.

– вони зовсім не такі вже й непридатні, як це стверджу-
ють скептики, відірвані від живого досвіду й від самопізнан-
ня! – з гірким задоволенням відповів її випадковий супутник. 
– Уже Платон сказав: «Глибока життєва істина в суперечці 
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не народжується». Людина чує її як живе витлумачення і здій-
снення самої себе! Повірте мені, те, що робить людину справ-
ді вільною, і те, що позбавляє її свободи, те, що дарує їй справ-
жнє високе щастя, й те, що її занапащає, – все це не підвлад-
не проґресу. Кожна людина, яка живе праведно, добре відчу-
ває це серцем, якщо тільки до нього прислухається!

вислів «живе витлумачення» аґаті сподобався, але на думку 
їй несподівана спала одна ідея. 

– ви, мабуть, людина релігійна? – спитала вона. І з ціка-
вістю звела очі на співрозмовника.

той нічого не відповів.
– але ж ви, зрештою, не священик?! – перепитала вона 

й заспокоїлася, спинивши погляд на його борідці, тому що в 
усьому іншому його вигляд для такого несподіваного припу-
щення раптом видався їй цілком природним. 

на її виправдання, слід зауважити, що вона не здивувала-
ся б дужче, якби незнайомець у розмові мимохідь кинув: «наш 
найясніший володар, божественний авґуст…» аґата знала, що 
релігія відіграє в політиці велику роль, але люди так звикли не 
сприймати серйозно ідей, розрахованих на громадську думку, 
що припущення, нібито партії віри складаються з віруючих лю-
дей, легко може видатися таким самим абсурдним, як і вимога 
до поштового службовця бути філателістом.

Після тривалої, якоїсь непевної паузи незнайомець промо-
вив:

– Я волів би не відповідати на ваше запитання. ви надто да-
лекі від усього цього.

але аґата загорілася живою цікавістю. 
– Я хочу знати нарешті, хто ви! – зажадала вона, і це був, 

звичайно, жіночий привілей, чинити опір якому було просто-
таки неможливо. 

в очах у незнайомця знову промайнула та сама, трохи сміш-
на невпевненість, як тоді, коли він, вітаючись, із запізненням 
підняв капелюха; здавалося, в нього аж руки свербіли знов ого-
лити, як і належить, голову, але потім у ньому щось застигло, 
одна армія думок немовби вступила в бій з другою і врешті 
здолала її, і зробила вона це аж ніяк не завиграшки. 

– Мене звати Лінднер, я вчителюю в гімназії імені Франца-
Фердинанда, – відповів він і, трохи подумавши, додав: – а ще 
я – доцент в університеті. 
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– тоді ви, може, знаєте мого брата? – зраділо спитала аґа-
та й назвала йому Ульріхове прізвище. – недавно він висту-
пав – якщо не помиляюся, в Педагогічному товаристві – з до-
повіддю про математику й гуманність чи про щось таке. 

– знаю лише за прізвищем. а доповідь я сам слухав, – зі-
знався Лінднер.

У його відповіді аґаті почулося небажання розмовляти про 
ту доповідь далі, але вона відразу й забула про це, бо Лінднер 
уже заговорив знову, спитавши:

– а ваш добродій батько був відомий правник?
– так, він недавно помер, і я живу тепер у брата, – роз-

куто сказала аґата. – Чи не завітаєте коли-небудь до нас на 
гостину?

– на жаль, на світське життя я не маю часу, – різко відпо-
вів Лінднер і опустив очі.

– У такому разі ви ж бо не станете заперечувати, – про-
вадила аґата, не звертаючи уваги на його внутрішній опір, – 
якщо я коли-небудь завітаю до вас. Мені потрібна порада! – І, 
позаяк він усе ще називав її «панною», гадаючи, що вона неза-
міжня, додала: – Я «пані», і прізвище в мене – Гаґауер.

– виходить, ви – дружина заслуженого педагога, професо-
ра Гаґауера?! – вигукнув Лінднер.

Цю фразу він почав з гучним захватом, але ближче до кін-
цівки завагався й приглушив її. бо професор Гаґауер мав дві 
подоби: він був педагог, і він був проґресивний педагог. Лінд-
нер ставився до нього, по суті, вороже, але яка ж радість вия-
вити такого знайомого ворога в хистких туманах жіночої душі, 
якій щойно ударило в голову неможливе – прийти додому до 
незнайомого чоловіка; поступовий перехід від другого з цих 
почуттів до першого й відбився в тоні його запитання.

аґата це завважила. вона не знала, чи варто казати Ліндне-
рові, в якому стані тепер її взаємини з Гаґауером. Якби вона 
сказала йому про це, між нею й цим новим приятелем усе мо-
гло б одразу скінчитися. аґата відчувала це дуже виразно. І 
тоді вона пошкодувала б; адже Лінднер, багато чим провоку-
ючи її покепкувати з нього, воднораз викликав у неї й довіру. 
враження – а його переконливо підтверджував увесь його ви-
гляд, – що цей чоловік для себе нічого не прагне, якимсь див-
ним чином змушувало її бути відвертою. При ньому їй уже ні-
чого не хотілося, й відвертість напрошувалася сама собою.
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– Я маю намір розлучитися! – зізналася нарешті аґата.
запала мовчанка; вигляд у Лінднера був пригнічений. тепер 

цей чоловік видався аґаті все ж таки якимсь аж надто жалюгід-
ним. нарешті він, ображено всміхнувшись, промовив:

– а мені, коли я вас побачив, відразу щось таке й спало на 
думку! 

– виходить, ви ще й противник розлучень! – вигукнула 
аґата, не стримавши роздратування. – ну звісно, ви ним, ли-
бонь, і маєте бути! але знаєте, ви таки трохи відстали від часу! 

– Принаймні я, на відміну від вас, не бачу в цьому нічо-
го природного, – замислено промовив на свій захист Лінднер, 
потому скинув окуляри, протер їх, знов надів і звів погляд на 
аґату. – Мені здається, у вас замало волі, – констатував він.

– волі? от саме розлучитися волі мені й не забракне! – 
вигукнула аґата, хоч і знала, що відповідь її нісенітна. 

– ви мене не так зрозуміли, – м’яко закинув їй Лінднер. 
– адже я припускаю, що ви маєте вагомі причини. але в мене 
про це своя думка: свобода моралі, яку тепер собі дозволяють, 
на практиці завжди виявляється лише ознакою того, що індивід 
міцно прикутий до власного «я» і не спроможний жити й дія-
ти з ширшим розмахом. а добродіям поетам, – ревниво додав 
він, пробуючи пожартувати над щиросердим паломництвом аґа-
ти (ця спроба в його вустах обернулася досить кислою міною), 
– які підігрують настроям молодих жінок і тим заслуговують 
від них надто високої оцінки, – тим добродіям, певна річ, лег-
ше, ніж мені, коли я кажу вам, що шлюб – це інститут відпо-
відальности людини і її верховенства над своїми пристрастями! 
та перше ніж звільнятися від зовнішніх захисних засобів, ство-
рених людством завдяки раціональному самопізнанню супроти 
власної ненадійности, індивід мав би, либонь, сказати собі, що 
ізолювання від високого цілого й непослух йому завдає більшої 
шкоди, ніж розчарування тіла, якого ми так боїмося!

– Це звучить, як бойова настанова для архангела, – сказа-
ла аґата. – але не думаю, що ви маєте рацію. Я вас трохи про-
веду. Я хочу, щоб ви пояснили мені, як можна так міркувати. 
ви зараз куди йдете? 

– Мені треба додому, – відповів Лінднер.
– Хіба ваша дружина мала б щось проти, якби я прове-

ла вас додому? внизу, в місті, ми могли б узяти машину. Я ще 
маю час!
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– зі школи приходить мій син, – з гідністю відхилив про-
позицію Лінднер. – Ми обідаємо завжди в той самий час. 
отож я маю бути вдома. Моя дружина, до речі, кілька років 
тому померла наглою смертю, – виправив він помилкове при-
пущення аґати і, кинувши погляд на годинника, злякано й роз-
дратовано додав: – Я мушу поспішати!

– тоді вам доведеться пояснити це мені іншим разом, для 
мене це важливо! – настійливо запевнила його аґата. – Якщо 
не хочете заглянути до нас, то я можу завітати до вас.

Лінднер хапнув ротом повітря, але це йому не допомогло. 
нарешті він сказав:

– але ж вам, жінці, не можна приходити до мене!
– Можна! – запевнила його аґата. – ось побачите, одно-

го прекрасно дня я постану у вас на порозі. тільки не знаю ще, 
коли саме. І нічого поганого в цьому, звісно, не буде!

Після цього вона попрощалась і звернула на стежку, що 
розходилася з тією, якою пішов він.

– У вас мало волі! – стиха проказала аґата, намагаючись 
перекривити Лінднера.

але від слова «воля» вона відчула в роті свіжість і прохоло-
ду. з ним були пов’язані такі почуття, як гордощі, впевненість, 
віра, висока тональність серця. Цей чоловік справив на неї ці-
лющий вплив.

32.
Тим часом ґенерал привозить Ульріха 
й Кларису до божевільні 

Коли Ульріх був удома сам, зателефонували з міністерства 
оборони й спитали, чи не може з ним зустрітися особисто пан 
начальник відділу військового виховання й освіти, якщо прибу-
де до нього за півгодини, і через тридцять п’ять хвилин на не-
великий похилий в’їзд викотив змилений службовий запряг ґе-
нерала фон Штума.

– нічогенька собі історія! – вигукнув гість до товариша, 
якому відразу впало в око, що цього разу ординарця з «хлібом 
духу» той із собою не прихопив. Ґенерал був у мундирі й на-
віть при орденах. – У нічогеньку ж історію ти мене вплутав! 
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– знову сказав він. – сьогодні ввечері у твоєї кузини велике 
засідання. Я навіть не встиг доповісти про це своєму началь-
ству. І раптом нá тобі – новина: нам треба їхати до божевіль-
ні. Ми маємо бути там за півгодини, не пізніше!

– але чому так?! – здивувався, як і слід було сподіватись, 
Ульріх. – зазвичай-бо про час домовляються заздалегідь?! 

– не став так багато запитань! – благально промовив ґе-
нерал. – Краще негайно зателефонуй своїй подрузі, чи кузині, 
чи хто вона тобі така, і скажи, що ми по неї заїдемо! 

Поки Ульріх телефонував крамареві, в якого Клариса зви-
чайно купувала всілякі дрібниці, й чекав, щоб вона підійшла до 
апарата, фон Штум скаржився йому на свою біду. виявляється, 
він, щоб виконати Кларисине бажання, передане йому через 
Ульріха, звернувся до начальника військово-медичної служби, 
який потім зв’язався зі своїм знаменитим цивільним колегою, 
завідувачем тієї університетської клініки, де Моосбруґер очі-
кував на повторну експертизу вищої медичної комісії. але че-
рез непорозуміння обидва начальники домовилися відразу й 
про день та годину, і Штума повідомили про це, дуже вибача-
ючись, аж в останню хвилину, до того ж йому одночасно ска-
зали, що на прийом до славетного психіатра помилково запи-
сали його самого, фон Штума, і лікар з великою радістю, мов-
ляв, чекає на його візит. 

– Мені зле! – заявив ґенерал. 
Ця формула вже давно ввійшла в його вжиток і означала, 

що йому хочеться перехилити чарчину.
Коли він випив, нерви в нього вгамувалися. 
– Яке мені діло до божевільні? доводиться їхати туди лише 

задля тебе! – нарікав він. – Що я взагалі скажу тому недоум-
куватому професорові, якщо він спитає, чому я з вами приїхав?

Цієї миті на другому кінці дроту пролунав тріумфальний бо-
йовий клич.

– Чудово! – невдоволено кинув ґенерал. – але мені, крім 
того, доконче треба побалакати з тобою про сьогоднішній ве-
чір. а ще я повинен доповісти про це його превосходительству. 
а він о четвертій уже йде! – він поглянув на годинника й че-
рез безнадію не зміг підвестися.

– ну, то я вже готовий! – сказав Ульріх. 
– а хіба твоя добродійка з нами не їде? – розчаровано 

спитав Штум.
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– сестри немає вдома.
– Шкода! – зітхнув ґенерал. – такої дивовижної жінки, 

як твоя сестра, я ще зроду не бачив! 
– Я гадав, така жінка – діотима? – промовив Ульріх.
– вона теж, – відповів ґенерал. – діотима теж дивовиж-

на. але відколи вона присвятила себе сексології, я здаюся собі 
школярем. Я ж бо від неї просто в захваті. адже війна, Госпо-
ди, – це, як я завше кажу, ремесло просте й грубе. зате саме 
в сексуальній сфері – о, тут офіцерська честь, так би мовити, 
повстає проти того, щоб з тобою поводилися, як із дилетантом!

тим часом вони, однак, сіли в екіпаж і швидким клусом ви-
рушили до божевільні. 

– а твоя приятелька бодай гарненька? – недовірливо по-
цікавився Штум. 

– вона своєрідна, сам побачиш, – відповів Ульріх.
– отже, сьогодні ввечері, – зітхнув ґенерал, – щось таки 

розпочнеться. сподіваюся, це стане подією. 
– ти казав так щоразу, коли бував у мене, – зауважив, 

усміхнувшись, Ульріх.
– Можливо. І все ж таки це правда. а сьогодні ввечері 

ти станеш свідком зустрічі твоєї кузини з професоркою на-
бридер. сподіваюся, ти забув іще не все з того, що я тобі про 
неї розповідав? одне слово, поки до цього дійшло, та набри-
дер – це ми її так називаємо, я й твоя кузина, – та набри-
дер, одне слово, довго набридала твоїй кузині. нікому не да-
вала спокійно жити. І сьогодні ці дві нарешті побалакають 
одна з одною. Ми чекали тільки на арнгайма, щоб і він склав 
собі думку. 

– Правда? – Ульріх і не знав, що арнгайм, якого він дав-
но не бачив, уже повернувся.

– ну звісно. на кілька днів, – пояснив Штум. – тож нам і 
довелося взятися за справу… – Раптом він змовк і рвучко, що 
про нього так ніхто й не подумав би, смикнувся з пухких по-
душок до передка. – от бовдур! – з гідністю гаркнув він на 
вухо перевдягненому на візника ординарцеві, що поганяв мі-
ністерських коней; тим часом екіпаж так розгойдало, що ґене-
рал безпорадно вчепився за спину щойно облаяного підлегло-
го. – ви ж робите гак!

вояк у цивільному тримав спину нерухомо, мов дошку, 
не звертаючи уваги на позаслужбові ґенералові намагання 
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з її допомогою врятуватися, й, повернувши голову рівно на 
дев’яносто градусів, через що вже не бачив ні свого ґенерала, 
ні його коней, гордо доповів вертикалі, яка губилася в порож-
нечі, що попереду ця дорога через ремонтні роботи закрита, 
але скоро вони, мовляв, виїдуть на неї знов.

– ну ось, виходить, я все ж таки маю рацію! – вигук-
нув, відкидаючись на спинку сидіння, Штум, щоб, з одного 
боку, перед ординарцем, а з другого – перед Ульріхом ви-
правдати марний вибух своєї нетерплячки. – І треба ж таке 
– цей чолов’яга робить гак, коли я ще до вечора мушу до-
повісти моєму превосходительству, бо його превосходитель-
ство о четвертій годині хоче піти додому, а доти ще сам по-
винен з’явитися на доповідь до міністра!.. Річ у тім, що його 
превосходительство міністр пообіцяв особисто побувати сьо-
годні ввечері в туцці! – вже тихіше, тільки для Ульріхового 
вуха, додав він. 

– та що ти кажеш?! 
Ульріх вдав, ніби ця новина його приголомшила.
– а я тобі вже давно товчу: щось воно та назріває. 
нарешті Ульріхові все ж таки скортіло почути, що ж воно 

назріває.
– ну, то кажи вже, чого хоче міністр? – зажадав він.
– та цього він і сам не знає, – добродушно відповів Штум. 

– його превосходительство нюхом чує: настав саме той час. 
старий Ляйнсдорф теж нюхом чує: настав саме той час. на-
чальник ґенерального штабу так само нюхом чує: настав саме 
той час. Якщо так багато людей чують нюхом, то в цьому є, ли-
бонь, якась правда.

– але «саме той час» – для чого? – допитувався Ульріх.
– а ось про це знати поки що й не конче! – повчально ска-

зав ґенерал. – Просто це – абсолютне враження! то скільки 
там, до речі, буде нас сьогодні? – спитав нарешті він якось чи 
то неуважно, чи то замислено.

– Чому ти питаєш про це мене? – здивовано відповів Ульріх.
– Я маю на увазі, – пояснив Штум, – скільки нас поїде до 

тої божевільні? даруй! от непорозуміння, аж смішно, еге? бу-
вають дні, коли на голову людині стільки всього звалюється! то 
скільки нас там буде?

– не знаю, хто ще прийде. залежно від цього – від трьох 
до шістьох душ.
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– Просто я хотів сказати, – стурбовано промовив ґенерал, 
– що якщо нас буде більше трьох душ, то доведеться взяти ще 
одного візника. Я ж бо в мундирі, сам розумієш.

– авжеж, звичайно, – заспокоїв його Ульріх.
– Мені не можна їздити, як у консервній бляшанці. 
– Певна річ. але скажи, звідки в тебе оце абсолютне вра-

ження?
– та чи знайдемо ми там візника? – розмірковував уголос 

Штум. – Це ж бо десь аж у чорта на болоті?!
– візьмемо дорогою, – рішуче відповів Ульріх. – а тепер 

прошу тебе, поясни мені, звідки у вас це абсолютне враження, 
нібито настав для чогось «саме той час»? 

– та тут немає чого пояснювати, – відказав Штум. – Коли 
я про що-небудь стверджую, що воно абсолютно таке, а не 
інакше, то це якраз і означає, що пояснити цього я не можу! 
Можна лише додати, що та професорка набридер – своєрід-
на пацифістка й, либонь, через те, що Фоєрмауль, якого вона 
проштовхує, клепає віршики про те, що людина добра. тепер у 
це вірить багато хто. 

але він не переконав Ульріха. 
– але ще зовсім недавно ти казав мені протилежне – що 

тепер в акції виступають за дії, за тверду руку й таке інше!
– за це теж, – визнав ґенерал. – а ось впливові кола під-

тримують ту набридер. вона в такому ділі собаку з’їла. від віт-
чизняної акції вимагають якого-небудь акту людської доброти.

– Правда? – каже Ульріх.
– атож. ти теж тепер палець об палець не вдариш! а де в 

кого за це болить голова. Хочу нагадати тобі, до прикладу, що 
німецька братовбивча війна шістдесят шостого року почалася 
з того, що у франкфуртському парламенті всі німці оголосили 
себе братами. Я, звісно, аж ніяк не хочу сказати, що через це 
так дуже болить голова, приміром, у військового міністра чи в 
начальника ґенерального штабу; думати так було б з мого боку 
безглуздо. але так уже воно ведеться, що одне тягнеться за од-
ним! Чи ти мене розумієш? 

Це було туманно, але правильно. І до цього ґенерал додав 
одне дуже мудре зауваження.

– Послухай, ти завше вимагаєш чіткости, – докірливо ска-
зав він своєму супутникові. – Я за це від тебе, звісно, в захва-
ті, але помізкуй хоч один раз у плані історичному: звідкіля без-
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посереднім учасникам якої-небудь події наперед знати, чи ста-
не вона великою? таке вони можуть собі хіба що уявити, тіль-
ки й того! отож якщо дозволиш мені висловити такий пара-
докс, то я скажу, що світова історія пишеться ще доти, як вона 
відбувається; спершу це – завше просто балаканина. І перед 
діяльними людьми постає якраз дуже важке завдання.

– Щодо цього ти маєш рацію, – похвалив його Ульріх. – 
а тепер усе ж таки розкажи мені про все!

але ґенерал, хоч йому кортіло поговорити про це й само-
му, у такі напружені хвилини, коли кінські копита затупотіли 
вже по небрукованій вулиці, раптом знов перейнявся іншими 
турботами.

– Я ж бо прибрався вже, мов ялинка, до міністра – на той 
випадок, якщо він мене викличе! – вигукнув Штум, ще й по-
казав на свій блакитний мундир, пообчіплюваний орденами. 
– Чи не думаєш ти, що може дійти до якогось прикрого інци-
денту, якщо я покажуся перед тими ідіотами отак в уніформі? 
а як мені бути, якщо котрийсь із них, скажімо, образить мій 
мундир? не хапатися ж мені тоді за шаблю, а змовчати теж 
дуже небезпечно?!

Ульріх заспокоїв товариша, пообіцявши йому, що поверх 
мундира той накине білого лікарняного халата; та не встиг 
Штум висловити своє задоволення таким розв’язанням пробле-
ми, як вони побачили Кларису: вбрана в просторий літній одяг, 
та в супроводі зиґмунда нетерпляче поспішала просто середи-
ною вулиці їм назустріч. вона сказала Ульріхові, що вальтер і 
Майнґаст відмовилися йти з нею. І коли їм трапився ще один 
візник, ґенерал задоволено мовив до Клариси:

– добродійко, коли ви йдете отак вулицею, поглянеш на 
вас – точнісінько тобі янголятко! 

 та коли перед воротами клініки Штум фон бордвер зійшов 
з екіпажа, обличчя в нього було червоне й вигляд він мав тро-
хи розгублений.
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33.
Божевільні вітають Кларису

Клариса бгала в руках рукавички, поглядала на вікна вго-
рі й жодної секунди не могла спокійно встояти, поки Ульріх 
намагався заплатити візникові. Штум фон бордвер не дозво-
ляв Ульріхові робити це, і кучер, сидячи на передку й задово-
лено всміхаючись, чекав, поки обидва добродії кинуть спере-
чатися. зиґмунд, як завжди, струшував пучками порошинки 
з піджака або задивлявся в порожнечу. Ґенерал стиха промо-
вив до Ульріха:

– дивна жінка ця твоя приятелька. Пояснювала мені доро-
гою, що таке воля. Жодного слова не зрозумів! 

– вона така, – мовив Ульріх.
– Гарненька, – прошепотів ґенерал. – Як чотирнадцяти-

річна балеринка. але чому вона каже, буцімто ми приїхали 
сюди, щоб поринути в свої «ілюзії»? світ, каже, надто «віль-
ний» від ілюзій? ти знаєш про це що-небудь докладніше? було 
так прикро, у мене, по суті, не знайшлося жодного слова, щоб 
їй відповісти. 

Ґенерал вочевидь не поспішав платити візникові лише че-
рез те, що хотів поставити ці запитання; та не встиг Ульріх від-
повісти на них, як його звільнив від цього обов’язку посланець, 
що привітав гостей від імени головного лікаря; посланець пере-
казав ґенералові фон Штуму вибачення свого шефа за невелич-
ку затримку через термінові справи й повів усе товариство до 
почекальні нагорі. дорогою Кларисиних очей не уникав жоден 
камінь на сходах і в коридорах, і навіть у маленькій приймаль-
ні, яка своїми потертими, оббитими зеленим оксамитом стільця-
ми нагадувала старомодні залізничні зали першого класу, погляд 
її майже весь час повільно рухався. Коли посланець пішов, усі 
четверо спочатку так і сиділи, не кажучи ні слова, поки Ульріх, 
щоб якось порушити мовчанку, покепкував з Клариси запитан-
ням, чи не боїться вона зустрітися з Моосбруґером віч-на-віч. 

– ет! – зневажливо кинула Клариса. – він-бо справжніх 
жінок ніколи не знав; тож так воно й мало статися! 

Ґенералові, хоч і запізно, спало щось на думку, і він спробу-
вав повернути собі честь. 

– тепер воля дуже в моді, – промовив він. – Ми в патріо-
тичній акції приділяємо цій проблемі теж багато уваги. 
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Клариса всміхнулася до нього й випростала руки, щоб зня-
ти в них напруження. 

– Коли доводиться отак чекати, то відчуваєш те, що має 
статися, всіма фібрами душі, так наче дивишся в далекоглядну 
трубу, – відповіла вона.

Штум фон бордвер замислився; цього разу спізнюватися 
він не хотів. 

– слушна думка! – сказав він. – Це пов’язано, либонь, із 
сучасною фізичною культурою. Їй ми приділяємо увагу теж!

Цієї миті стрімко ввійшов надвірний радник з цілою каваль-
кадою асистентів та волонтерок; він був люб’язний, надто до 
Штума, сказав щось про якусь невідкладну справу й висло-
вив жаль із приводу того, що змушений, усупереч своїм намі-
рам, обмежитися цим привітанням, тож показати клініку сам 
він, мовляв, не зможе. І відрекомендував їм доктора Фріден-
таля, який, мовляв, зробить це замість нього. доктор Фріден-
таль був високий, стрункий, хоч і трохи крихкотілий, чоловік, 
мав буйну чуприну й, коли його називали, всміхався, мов акро-
бат, який вибирається на драбину, щоб виконати смертельний 
стрибок. Шеф попрощався, і їм принесли халати.

– Щоб не тривожити пацієнтів, – пояснив доктор Фріден-
таль.

Клариса, вдягаючи халата, відчула незвичайний приплив 
сили. вона стояла, нагадуючи маленького лікаря. собі вона зда-
валася дуже білою й дуже мужньою. 

Ґенерал пошукав очима дзеркала. важко було дібрати хала-
та, який відповідав би своєрідному співвідношенню між його 
зростом і повнотою; коли нарешті пощастило обгорнути його 
тіло цілком, він мав вигляд дитини в надто довгій нічній сорочці.

– Як ви гадаєте, чи не варто мені скинути шпори? – спи-
тав він у доктора Фріденталя.

– військові лікарі теж носять шпори! – заперечив Ульріх.
Штум зробив ще одне складне й безпорадне зусилля, сил-

куючись побачити себе ззаду, де лікарняний балахон рясними 
фалдами спадав на його шпори. Потім усі вони рушили. док-
тор Фріденталь попросив не втрачати самовладання, хоч би з 
чим вони зіткнулися.

– Поки що все йде більш-менш! – прошепотів Штум до 
свого товариша. – але мене це, власне, анітрохи не цікавить; 
краще б я використав цей час, щоб побалакати з тобою про 
сьогоднішній вечір. тож слухай сюди, ти хотів, щоб я розка-
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зав тобі про все відверто. тут немає нічого складного. весь 
світ озброюється. У росіян цілком нова польова артилерія. ти 
чуєш? Французи запровадили дворічну військову службу задля 
того, щоб значно розбудувати свою армію. Італійці…

вони спустилися тими самими по-княжому старомодними 
сходами, якими піднялись нагору, завернули кудись убік і опи-
нилися в лабіринті невеличких кімнаток та звивистих кори-
дорів, де зі стель виступали побілені сволоки. Це були пере-
важно господарські й канцелярські приміщення, в яких через 
брак місця у старій будівлі віяло, однак, чимось похмурим і чу-
жим. Їх населяли якісь моторошні люди почасти в лікарняно-
му, почасти в звичайному одязі. на одних дверях стояв напис: 
«Приймальна палата», на інших – «Чоловіча». Штумові заці-
пило рота. він мав таке передчуття, ніби ось-ось може статися 
якийсь надзвичайний інцидент, і це вимагатиме від нього гли-
бокого самовладання. Мимоволі ґенералові не давало спокою 
також запитання, як йому повестися, коли нездоланна нуж-
да змусить його усамітнитись і він без досвідченого супрово-
ду зустрінеться сам на сам із психічнохворим у тому місці, де 
всі люди рівні. Клариса, навпаки, весь час простувала на пів-
кроку поперед доктора Фріденталя. його прохання вдягти білі 
халати, щоб не лякати хворих, тримало її на хвилях вражень, 
мов рятівний жилет. вона була в полоні улюблених думок ніц-
ше: «Чи існує песимізм сили? а інтелектуальна схильність до 
жорстокого, лиховісного, злого, проблематичного боку життя? 
а потреба в жахливому як у гідному ворогові? Можливо, бо-
жевілля – не конче ознака виродження?» вона не думала про 
це словами, а згадувала загалом; її думки спресували все це в 
малесенький пакуночок і якимсь дивовижним чином стисну-
ли до зовсім невеличкого розміру, як ото відмичка злодія. для 
неї цей шлях був наполовину філософією, наполовину подруж-
ньою зрадою. 

доктор Фріденталь спинився перед залізними дверима й діс-
тав з кишені штанів ключа з гострою борідкою. Коли він від-
чинив двері, в очі екскурсантам ударило яскраве світло; вони 
вийшли з-під захисту будівлі, й ту ж мить Клариса почула різ-
кий, жахливий крик, якого вона не чула зроду. незважаючи на 
свою хоробрість, вона здригнулася. 

– Просто кінь! – мовив доктор Фріденталь і всміхнувся.
вони й справді стояли на дорозі, що вела від під’їзду вздовж 

службового корпусу до заднього, господарського двору кліні-
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ки. Ця дорога з її давніми коліями й глухими бур’янами нічим 
не відрізнялася від решти доріг, і сонце пряжило тут немило-
сердно. а проте все товариство, крім самого Фріденталя, стоя-
ло навдивовижу вражене, ба навіть якось збентежено й спан-
теличено обурене тим, що, пройшовши такий довгий, ризико-
ваний шлях, опинилися на цілком здоровій, звичайній вулиці. 
Першої миті ця свобода їх вразила, хоч і була неймовірно при-
ємна й до неї спочатку довелося знову звикати. У Клариси, яка 
всі колізії сприймала безпосередніше, напруженість розряди-
лася в гучному, дзвінкому хихотінні. 

доктор Фріденталь, усміхаючись, перший перетнув вули-
цю й на протилежному боці відчинив вузеньку, важку залізну 
хвіртку в парковому мурі. 

– оце тут і починається! – м’яко промовив він.
нарешті вони справді опинилися в тому світі, який бозна-

чому вже кілька тижнів вабив до себе Кларису і то не лише 
священним трепетом чогось незрівнянного й замкненого в 
собі, але й так, неначе їй судилося зазнати тут чогось незви-
чайного, чого досі вона не могла собі навіть уявити. ввійшов-
ши, вони спочатку не побачили, однак, нічого такого, що від-
різняло б цей світ від великого старого парку, який полого пі-
діймався в один бік і в якому вгорі, серед гуртів могутніх де-
рев, мріли невеличкі, біленькі, схожі на дачні, будиночки. далі 
за ними небо, підносячись усе вище й вище, обіцяло відкри-
ти звідти мальовничий краєвид, і в одному місці там Клариса 
вгледіла хворих із санітарами – вони стояли й сиділи гурта-
ми, нагадуючи білих янголів. Ґенералові фон Штуму здалося, 
що настала саме та хвилина, коли можна повернутися до роз-
мови з Ульріхом.

– то я ще хотів би підготувати тебе до сьогоднішнього ве-
чора, – почав він. – Італійці, росіяни, французи, а тоді й ан-
глійці, розумієш, – усі озброюються, а ми…

– ви хочете мати свою артилерію, я ж бо вже знаю, – 
урвав його Ульріх.

– артилерію теж! – правив своєї ґенерал. – але якщо ти 
й далі не даватимеш мені доказати, то зараз ми знов опини-
мося біля отих психопатів і не зможемо спокійно побалакати. 
Я хотів сказати, що ми застрягли якраз посередині, і з погля-
ду військового наша позиція дуже небезпечна. а в цій ситуації 
дехто серед нас – я маю на увазі патріотичну акцію – вима-
гає лише людської доброти, більш нічого! 
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– І ви тут – проти! Я це вже втямив. 
– та навпаки! – запевнив товариша Штум. – Ми не про-

ти! до пацифізму ми ставимося дуже поважно! Ми тільки хо-
чемо провести в парламенті наш артилерійський проект. І якби 
нам пощастило просунути його, так би мовити, рука в руку з 
пацифізмом, то це якнайкраще захистило б нас від усіляких 
звинувачень в імперіалістичних зазіханнях і загрозах миру! 
Що ж, я тобі зізнаюся: ми з тією набридер справді трохи заод-
но. але, з другого боку, тут треба діяти обережно, адже її су-
противники, націоналістична течія, яка тепер також прилучи-
лася до нашої акції, виступає проти пацифізму, але за зміцнен-
ня війська!

довести свою думку до кінця ґенералові не пощастило, і те, 
що він хотів іще сказати, йому довелося з гіркою міною на об-
личчі проковтнути, бо вони вже майже дістались на пагорб, і 
доктор Фріденталь очікував, поки весь гурт збереться навко-
ло нього. Майданчик янголів, як виявилося, був обнесений ле-
генькою огорожею, і екскурсовод перетнув його, не звертаючи 
ні на кого уваги, так наче це була тільки прелюдія.

– «відділення тихих», – пояснив лікар. 
тут були тільки жінки; коси в усіх вільно спадали на пле-

чі, а жирні, одутлі обличчя з м’якими рисами викликали оги-
ду. одна з жінок відразу підбігла до лікаря й тицьнула йому в 
руки якогось листа.

– Щоразу та сама історія, – пояснив Фріденталь і прочи-
тав уголос: – «адольфе, коханий мій! Коли вже ти приїдеш?! 
Чи ти про мене забув?!» 

Ця стара, років шістдесятьох жінка стояла поруч і слухала з 
тупим виразом на обличчі. 

– ти ж бо одразу відішлеш його?! – попросила вона.
– неодмінно! – пообіцяв доктор Фріденталь, а тоді тут-

таки, в жінки на очах порвав листа й усміхнувся до санітарки.
Клариса не стерпіла.
– Як ви так можете?! – обурено звернулася вона до ліка-

ря. – до хворих треба ставитися з усією серйозністю!
– Ходімо! – мовив у відповідь Фріденталь. – не варто 

марнувати тут час. Якщо хочете, я покажу вам потім сотні та-
ких листів. ви ж бо самі бачили, ця стара й бровою не повела, 
коли я порвав листа. 

Клариса була збентежена: Фріденталь казав таки правду. 
але це сплутало її думки, і не встигла вона дати їм лад, як вони 
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сплуталися знов, бо тієї хвилини, коли всі вже йшли з майдан-
чика, ще одна стара, яка нетерпляче підстерігала їх, задерла аж 
до пупа халата й заходилася показувати чоловікам свої огидні 
старечі клуби над грубими вовняними панчохами. 

– стара свинюка! – стиха лайнувся Штум фон бордвер, 
через обурення й відразу забувши на хвилину про політику.

а Клариса зробила відкриття: стегно у старої було схоже на 
її обличчя. І там, і там проступали, очевидно, ті самі ознаки фі-
зичного розпаду внаслідок ожиріння, але у Клариси через це 
вперше виникло відчуття дивних взаємозв’язків і світу, де все 
відбувається не так, щоб це можна було осмислити за допомо-
гою звичайних понять. Цієї миті їй спало на думку також, що 
вона не завважила, як білі янголи перевтілились у цих старих 
жінок, і, навіть проходячи крізь їхній гурт, не розгледіла, хто 
з них хворі, а хто – санітарки. вона озирнулася, але дорога 
вже завернула за ріг, і Клариса нічого не побачила; спотикаю-
чись, мов дитина, що весь час крутить головою, вона поквапи-
лася за своїми супутниками далі. вервечка вражень, які з цьо-
го почалися, утворювала тепер уже не прозорий струмок по-
дій, яким зазвичай уявляється життя, а піняву водоверть, з якої 
лише час від часу проглядали, вкарбовуючись у пам’ять, латоч-
ки гладенької поверхні. 

– тут іще одне «відділення тихих». але чоловіче, – пояс-
нив доктор Фріденталь, зібравши свій почет перед входом до 
будинку, а коли відвідувачі спинилися біля першого ліжка, чем-
но притишеним голосом відрекомендував її господаря як випа-
док депресивної «dementia paralytica». 

– старий сифілітик. Манія гріховности й маячні нігілістич-
ні ідеї, – пошепки пояснив своїй сестрі зиґмунд.

Клариса стояла перед старим добродієм, який, судячи з 
усього, колись належав до вищого світу. він сидів на ліжку ви-
проставшись, років мав під шістдесят, а обличчя в нього було 
дуже біле. його, доглянуте й натхненне, обрамляла така сама 
біла, пишна чуприна, і воно мало такий неймовірно шляхетний 
вигляд, як про це пишуть лише в найгірших романах.

– Хоч портрета з нього малюй! – промовив Штум фон 
бордвер. – втілення духовної краси. а картину я подарував би 
твоїй кузині! – звернувся він до Ульріха. 

доктор Фріденталь на це сумно всміхнувся й пояснив:
– Шляхетний вигляд спричинений послабленням м’язів об-

личчя.
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Потім він ще коротко махнув перед очима у хворого ру-
кою, продемонструвавши так глядачам рефлекторну нерухли-
вість зіниць, і повів усіх далі. Часу за такого багатства матері-
алу було обмаль. старий добродій, який понуро кивав головою 
на все, про що казали біля його ліжка, ще тихо й заклопотано 
щось відповідав, коли п’ятеро відвідувачів уже спинилися че-
рез кілька ліжок далі, щоб познайомитися з іще одним випад-
ком, вибраним Фріденталем. 

тепер це був чоловік, який присвятив себе мистецтву, – ве-
селий, гладкий художник, чиє ліжко стояло під яскраво освіт-
леним вікном; на ковдрі в нього лежав аркуш паперу й багато 
олівців, і він цілий день не випускав їх з рук. Що Кларисі впало 
в око насамперед, то це – його радісна невгамовність. «отак 
мав би малювати й вальтер!» – подумала вона. Помітивши, що 
художник зацікавив Кларису, Фріденталь хутко вихопив у ньо-
го аркуша й простяг його їй; гладун захихотів і почав поводи-
тися, мов жінка, яку вщипнули. а Клариса, на свій подив, по-
бачила перед собою етюд, накиданий досить упевненою ру-
кою й цілком осмислений – за змістом навіть банальний етюд 
до великого полотна з численними, переплетеними за закона-
ми перспективи одна з одною постатями й залою, інтер’єр якої 
був виписаний так разюче детально, що весь малюнок справ-
ляв цілком здорове, професійне враження, немовби вийшов зі 
стін державної академії. 

– напрочуд добре! – мимоволі вигукнула Клариса.
Фріденталь лише задоволено всміхнувся.
– облизався! – крикнув йому, однак, художник. – а цьо-

му добродієві, бач, до вподоби! Покажи йому ще! він сказав: 
«напрочуд добре!» то покажи ж! ти з мене тільки насміхаєш-
ся, я знаю, а йому ось – до вподоби. 

він говорив добродушно і, схоже, був із лікарем, якому те-
пер подавав також інші малюнки, запанібрата, хоч той його 
мистецтва й не шанував. 

 – сьогодні нам ніколи з тобою розмовляти, – відповів 
йому Фріденталь і, обернувшись до Клариси, втілив свій висно-
вок у таких словах: – він не шизофреник. на жаль, іншого ху-
дожника зараз у нас немає, а нерідко серед шизофреників тра-
пляються великі, цілком сучасні митці. 

– І вони хворі? – висловила сумнів Клариса.
– а чом би й ні? – похмуро відповів Фріденталь.
Клариса закусила губу.
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тим часом Ульріх зі Штумом уже стояли на порозі наступ-
ної палати, й ґенерал сказав:

– Коли я бачу таке, мені, їй-бо, стає шкода, що обізвав сьо-
годні свого ординарця бовдуром. тепер цього повік не роби-
тиму!

Перед ними була палата з хворими тяжкими формами не-
доумства. Клариса сюди ще не дійшла, вона міркувала: «вихо-
дить, навіть таке шановане й визнане мистецтво як академічне 
має свою знехтувану, обікрадену й усе ж таку разюче схожу 
на нього рідню в божевільні?!» Це справило на неї чи не глиб-
ше враження, ніж обіцянка Фріденталя іншим разом показати 
їй художників-експресіоністів. але вона вирішила повернути-
ся й до цих його слів. Похнюпивши голову, вона все ще кусала 
губу. Щось тут було не так. тримати під замком таких талано-
витих людей було, на її думку, вочевидь помилкою. «на неду-
гах лікарі, – міркувала вона, – може, й знаються, але на мис-
тецтві з усією його глибиною – мабуть, усе ж таки навряд». 
вона мала таке відчуття, що тут треба щось робити. ось тіль-
ки що – цього вона ще не знала. Проте віри не втрачала, адже 
той гладкий художник одразу назвав її «добродієм», і це вида-
лося їй добрим знаком. 

Фріденталь допитливо дивився на неї.
відчувши його погляд, Клариса зі своєю тремтливою усміш-

кою підвела очі й рушила до нього; та не встигла вона що-небудь 
сказати, як усі її думки погасило жахливе видовище. У цій но-
вій палаті сиділи на ліжках або звисали з них жахливі істоти. 
Усе в їхніх тілах було покарлючене, брудне, спотворене або па-
ралізоване. Почварні зуби. Хисткі голови. надто великі, надто 
маленькі й зовсім викривлені голови. відвислі щелепи, з яких 
текла слина; роти, де не було ні їжі, ні слів, розтулялися й сту-
лялися, наче у тварин. важкі, мов олово, перегородки метро-
вої товщини відділяли, здавалося, ці душі від світу, й після ти-
хенького хихикання й гамору в сусідній палаті тут слух врази-
ло тупе мовчання, що його порушувало тільки глухе бурмотін-
ня й ремствування. У таких палатах з олігофренами на остан-
ній стадії ідіотії дістаєш найбільш приголомшливе враження, 
яке лишень може справити оця бридота в божевільні, і Клари-
са відчула себе просто на самісінькому дні якогось суцільного 
жахливого мороку, де вже годі що-небудь розгледіти. 

Провідник Фріденталь бачив, однак, і в темряві; показуючи 
то на те, то на те ліжко, він пояснював:
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– оце – ідіотія, а ото – кретинізм. 
Штум фон бордвер прислухався й спитав:
– а хіба ідіот і кретин – не те саме?! 
– ні, з погляду медицини це – речі різні, – повчально від-

повів йому лікар. 
– Цікаво, – мовив Штум. – У буденному житті про таке 

й не замислюєшся! 
Клариса переходила від ліжка до ліжка, свердлила поглядом 

хворих, до краю напружувала очі, але не могла нічого, анічогі-
сінько зрозуміти з цих облич, які її просто не помічали. вони 
гасили будь-яку її уяву. доктор Фріденталь нечутно ступав за 
нею, пояснюючи: 

– сімейна амавротична ідіотія… сухотний гіпетрофований 
склероз… Idiotia thymica…

Ґенерал, який тим часом вирішив, що вже досить надивився 
на «цих придурків», і припустив, що такої самої думки й Уль-
ріх, поглянув на годинника й сказав:

– то на чому ми, власне, спинилися? треба скористатися 
часом! – І трохи несподівано почав: – ти, будь ласкавий, при-
гадай: військове міністерство розраховує на підтримку, з одно-
го боку, пацифістів, а з другого – націоналістів…

Ульріх, який не вмів так спритно, як Штум, відвернутися від 
того, що його оточувало, дивився на ґенерала, нічого не розу-
міючи. 

– та мені не до жартів! – заявив Штум. – те, про що я 
кажу, – політика. треба, аби що-небудь сталося. Ми ж бо один 
раз на цьому вже були спинилися. Якщо невдовзі нічого не ста-
неться, наспіне кайзерів день народження, і ми сядемо в калю-
жу. але що має статися? Логічне запитаннячко, еге ж? І якщо 
тепер грубо підсумувати все, що я тобі вже сказав, то вихо-
дить, що одні вимагають від нас, аби ми допомагали їм люби-
ти всіх людей, а другі – аби ми дозволяли їм цькувати людей 
задля перемоги шляхетної крови чи як там це називають. І в 
тому, й у тому щось є. одне слово, щоб не дійшло до біди, ти 
маєш усе це якось об’єднати! 

– Я?! – обурився Ульріх, коли товариш отак зненацька зі-
рвав свою бомбу, і якби вони були десь інде, то підняв би його 
на сміх. 

– ну звісно, ти! – твердо відповів ґенерал. – Я залюбки 
тобі допоможу, але ж секретар акції і права рука Ляйнсдор-
фа – ти!
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– Я подбаю, щоб тобі дали місце отут, – рішуче заявив 
Ульріх.

– Чудово! – мовив ґенерал, який з військової науки знав: 
у разі несподіваного спротиву краще відступити, аніж показу-
вати, що тебе заскочили зненацька. – Якщо ти виклопочеш 
мені тут місце, то я, може, все ж таки познайомлюся з кимось 
таким, хто придумав найвеличнішу в світі ідею. бо там, за цими 
мурами, до великих думок однаково вже ніхто не має смаку. – 
він знов кинув погляд на годинника. – а тут, кажуть, ще тра-
пляються, як-не-як, такі, котрі вважають себе папою чи всес-
вітом. з них ми наразі нікого не бачили, а саме з ними мені й 
хотілося познайомитись! а твоя приятелька страх яка допитли-
ва…– поскаржився він.

доктор Фріденталь обережно відірвав Кларису від спогля-
дання олігофренів. 

Пекло не цікаве, воно жахливе. Коли його ще не олюдни-
ли (як данте, що заселив його літераторами й іншими знаме-
нитостями й цим відвернув увагу від техніки покарання), а на-
магалися дати про нього первісне уявлення, навіть люди з буй-
ною фантазією не йшли далі банальних мук і примітивних спо-
творень характерних земних рис. але саме марна ідея неймо-
вірної і тому неминучої безкінечної покари й мук, припущення 
переміни на гірше, байдужої до будь-якої протидії, – ось що 
приваблює, мов та безодня. отакі й божевільні. Це, власне, бо-
гадільні. Є в них щось від позбавленого фантазії пекла. одначе 
більшість людей, які не мають жодного уявлення про причини 
психічних недуг, нічого так не бояться – крім загрози втрати-
ти свої гроші, – як загрози одного дня втратити розум; і про-
сто дивом дивуєшся, як же багато таких людей, котрих мучить 
думка, нібито вони можуть раптом утратити себе. Із переоці-
нювання того, щó вони бачать у собі, випливає, мабуть, перео-
цінювання тих жахів, що, як гадають люди здорові, панують у 
таких лікарнях. Клариса також була трохи розчарована, і при-
чина цього полягала в якомусь непевному очікуванні, прище-
пленому їй вихованням. а в доктора Фріденталя все було на-
впаки. він до такого шляху звик. Порядок, як у військовій ка-
зармі чи в іншому такому гуртовому житлі, полегшення го-
стрих болів і допомога в разі скарг, запобігання погіршенням, 
яких ще можна уникнути, сяке-таке лікування чи навіть незна-
чне видужання – такі були складові його щоденної діяльности. 
багато спостерігати, багато знати, але не мати достатнього по-
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яснення всіх взаємозв’язків – ось що судилося цьому чолові-
кові на його духовній ниві. Призначати під час обходу, крім лі-
ків од кашлю, нежитю, затвердіння й ран, які-небудь заспокій-
ливі засоби – в цьому полягала його щоденна лікарська праця. 
облудну мерзенність світу, в якому жив Фріденталь, він відчу-
вав лише тоді, коли йому доводилося стикатися зі світом зви-
чайним і між цими двома світами виникав контраст; щодня від-
чувати її не можна, але відвідувачі якраз і дають таку нагоду, й 
тому те, що бачила Клариса, лікар показував не без своєрідної 
режисури й відразу, щойно виводив гостю із задуми, доповню-
вав чимось новим і щораз драматичнішим.

бо тільки-но вони вийшли з палати, як до них приєднало-
ся кілька дебелих чоловіків з м’ясистими плечима, привітними 
фельдфебельськими обличчями й у чистих халатах. Це відбуло-
ся так нечутно, що вразило, мов барабанний дріб.

– а тепер – «відділення буйних», – оголосив Фріденталь.
І ось вони вже наближалися до криків і ґелґотання, що до-

линали, здавалося, з якогось величезного пташника. Коли вони 
підійшли до дверей, на них не виявилося клямки, але один із 
санітарів відімкнув їх загостреним на кінці ключем, і Клариса 
хотіла була переступити поріг першою, як це робила досі; але 
доктор Фріденталь різко смикнув її назад. 

– тут треба зачекати! – сказав він, не вибачаючись, бага-
тозначно й стомлено.

санітар, який відімкнув двері, ледь прочинив їх, заступив 
вузеньку щілину своїм могутнім тілом, прислухався, а потім, 
спершу зазирнувши досередини, поквапно протиснувся в пала-
ту; за ним рушив другий санітар, який став на позицію по дру-
гий бік від входу. У Клариси закалатало серце. Ґенерал схваль-
но промовив:

– аванґард, ар’єрґард, флангове прикриття!
І під таким прикриттям вони й увійшли, і санітари-велети 

повели їх від ліжка до ліжка. те, що вони побачили на ліжках, 
не могло всидіти на місці, збуджено розмахувало руками, за-
кочувало очі й рикало; враження було таке, ніби кожне кри-
чить у простір, який існує лише для нього, і водночас усі, зда-
валося, були захоплені бурхливою розмовою, немовби замкне-
ні в спільній клітці чужі один одному екзотичні птахи, кожен з 
яких розмовляв мовою свого острова. одні сиділи вільно, інші 
були прив’язані до ліжок ременями, які майже не давали змо-
ги поворухнути руками.
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– Щоб запобігти самогубству, – пояснив лікар і почав на-
зивати недуги: – Параліч, параноя, dementia praecox…

так і подібно називалися породи, до яких належали ці ек-
зотичні птахи. 

Під впливом плутаних вражень Клариса знову відчула страх 
і спершу не могла отямитись. І коли один із хворих, до якого 
лишалося ще кілька ліжок, уже здалеку заходився жваво ки-
вати їй головою і щось гукати, вона сприйняла це як добрий 
знак. Чоловік вовтузився в ліжку, так наче розпачливо нама-
гався звільнитися й поквапитись їй назустріч, перекриваючи 
загальний гамір своїми звинувачувальними викриками та ви-
бухами гніву й щораз завзятіше привертаючи до себе увагу 
Клариси. вона все ближче підходила до нього, і її чимдалі дуж-
че тривожило враження, що він звертався, здавалось, лише до 
неї, а вона хоч убий не могла збагнути, що він хоче їй сказа-
ти. Коли Клариса нарешті спинилася біля його ліжка, санітар 
щось шепнув лікареві так тихенько, що вона нічого не розчу-
ла, а Фріденталь одразу дуже споважнів і віддав якесь розпо-
рядження. але потім він дозволив собі пожартувати й звер-
нувся до хворого. божевільний відповів не відразу, але рап-
том спитав: 

– а хто оцей добродій? – І жестом дав зрозуміти, що має 
на увазі Кларису.

Фріденталь показав на її брата й відповів, що це – лікар із 
стокгольма. 

– ні, отой! – стояв на своєму хворий і знов показав на 
Кларису.

Фріденталь усміхнувся й сказав, що це – лікарка з відня.
– ні, це – чоловік, – заперечив хворий і змовк.
Клариса відчувала, як гупає в неї серце. отже, й цей при-

йняв її за чоловіка!
нарешті хворий повільно промовив:
– Це – сьомий імператорів син.
Штум фон бордвер штовхнув ліктем Ульріха під бік.
– Це неправда, – відповів Фріденталь і, граючи далі, звер-

нувся до Клариси зі словами:
– скажіть йому самі, що він помиляється.
– Це неправда, друже, – тихо промовила до хворого Кла-

риса, яка від хвилювання ледве розмовляла. 
– але ж ти – сьомий син! – уперто відказав чоловік.
– ні, ні, – запевнила його Клариса і, як у любовній сцені, 
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схвильовано всміхнулася йому затерплими від страху перед ви-
ходом на кін вустами. 

– ти – сьомий син!! – повторив хворий і кинув на неї по-
гляд, визначення для якого вона не мала. 

Їй хоч умри не спадало на думку, щó б йому відповісти ще, 
і вона з тією самою безпорадно-привітною усмішкою дивила-
ся в очі божевільному, який прийняв її за принца. але всереди-
ні в неї діялося щось дивовижне: складалася можливість визна-
ти, що він має рацію. Під натиском його наполегливого твер-
дження в ній щось розчинялося, вона в чомусь утрачала контр-
оль над своїми думками, й виникали нові взаємозв’язки, обри-
си яких проступали в тумані. Цей хворий не перший хотів зна-
ти, хто вона така, й приймав її за «добродія». та поки Клари-
са, намагаючись збагнути цей дивний збіг, і далі дивилася йому 
в обличчя, про вік якого вона не замислювалася так само, як і 
про решту слідів, що лишилися на ньому від життя на волі, з 
цим обличчям і з усім чоловіком діялося щось геть незрозуміле. 
здавалося, її погляд став раптом надто важким для очей, на які 
він падав, бо в них почало щось ковзати й спадати. але й губи 
заворушилися, пожвавішали, і в нерозбірливе ґелґотання, наче 
великі краплини, які робилися чимдалі тугішими, влилися ціл-
ком очевидні непристойності. Кларису це нице перевтілення 
приголомшило так, немовби щось нице діялося з нею самою, 
і вона мимоволі простягла до нещасного обидві руки; і, перше 
ніж хто-небудь устиг цьому завадити, хворий і собі скочив на-
зустріч їй. він скинув із себе ковдру, ту ж мить став у ногах 
ліжка навколішки й заходився масувати рукою свого члена, як 
ото мастурбують у неволі мавпи. 

– Припини це свинство! – суворо гримнув лікар.
санітари, не гаючись, схопили чоловіка й ковдру і за мить зро-

били з обох вузол, що нерухомо завмер на підлозі. а Клариса по-
багровіла; у неї закрутилася голова, як у ліфті, коли підлога не-
мовби провалюється під ногами. Їй здалося раптом, ніби всі хво-
рі, повз яких вона вже пройшла, кричать їй навздогін, а решта, 
до яких вона ще не дійшла, кричать їй назустріч. І чи то випадко-
во, чи то під дією заразної сили збудження й сусід, привітний ді-
док, який досі добродушно жартував з відвідувачами, поки вони 
ще стояли поруч, також підхопився, коли Клариса поквапно про-
минала його, й вибухнув брудною лайкою, що повисла в нього 
на губах огидною піною. він також потрапив під лапища саніта-
рів, подібні до важких пресів, здатних розтрощити що завгодно.
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але штукар Фріденталь умів надати своїм номерам ще біль-
шої привабливости. Під прикриттям помічників усі, як і тоді, 
коли входили до палати, вийшли з неї в її протилежному кін-
ці й раптом пірнули, здавалося, у м’яку тишу. вони опинили-
ся в чистенькому, привітному коридорі з лінолеумом на підло-
зі й побачили по-недільному вбраних людей із гарними дітка-
ми, які вельми довірливо й чемно віталися з лікарем. Це були 
відвідувачі, вони чекали тут на побачення з родичами, і зустріч 
зі світом здорових людей знову справила дуже дивне вражен-
ня; ці скромні й ґречні люди в найкращому своєму одязі пер-
шої миті здавалися якимись ляльками чи дуже майстерно зро-
бленими штучними квітами. але Фріденталь швидко проминув 
їх, пояснивши своїм друзям, що зараз покаже їм колекцію бо-
жевільних убивць та інших тяжких злочинців. І коли незаба-
ром вони підійшли до ще одних залізних дверей, застережні 
заходи й міни на обличчях у санітарів і справді віщували най-
гірше. вони ступили до закритого, оточеного ґалереєю двору, 
схожого на один із тих сучасних декоративних садків, де бага-
то каміння й мало рослин. Мов куб із мовчання, стояло у ньому 
спочатку порожнє повітря; аж по хвилі розгледіли вони людей, 
які німотно сиділи попід стінами. біля входу повклякали навпо-
чіпки кілька брудних і шмаркатих хлопчиків-ідіотів, так ніби 
якась дивна примха скульптора посадила їх на ворітниці. непо-
далік від них перший під стіною й відсунувшись від решти, си-
дів простий на вигляд чоловік, ще в темному вихідному костю-
мі, тільки без комірця; його привезли сюди, мабуть, зовсім не-
давно, і своєю непричетністю до всього він справляв невимов-
но зворушливе враження. Клариса раптом уявила собі, якого 
болю вона завдали б вальтерові, коли б покинула його, і ледве 
не заплакала. таке сталося з нею вперше, але вона хутко опа-
нувала себе, бо решта хворих, повз яких її вели, просто скида-
лися на мовчазних в’язнів, що змирилися зі своєю долею; вони 
боязко й чемно вітались і зверталися до відвідувачів з невелич-
кими проханнями. Лише один із них, ще юнак, почав чіплятися 
зі скаргами; бог його знає, з якого забуття він випірнув. юнак 
вимагав від лікаря, щоб його випустили й пояснили, чому його 
тут тримають, і коли Фріденталь ухильно відповів, що рішен-
ня ухвалює не він, а тільки директор, скаржник не вгамував-
ся; прохання його почали повторюватися так, немовби чим-
раз швидше розмотувався ланцюг, і помалу в голосі нещасного 
з’явилися настирливі нотки, які, наростаючи, перейшли в по-
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грози і зрештою у тваринно-нестямне шаленство. Коли дійшло 
вже до цього, санітари-велети притисли його до лави, й він не-
чутно, мов побитий собака, знову заповз у своє мовчання, так і 
не діставши відповіді. Клариса таке вже бачила, і враження від 
цього додалося до загальної тривоги, яка її опосіла. 

та й не мала вона часу на щось інше, бо в кінці двору були 
ще одні залізні двері, й тепер санітари стукали в них. Це було 
вже щось нове, бо досі вони просто обережно відчиняли двері 
самі, без попередження. а в ці санітари чотири рази вдарили 
кулаком, а тоді прислухалися до гомону зсередини. 

– на цей знак усі, хто там є, повинні поставати попід сті-
нами, – пояснив Фріденталь, – або посідати на лавки попід 
стінами.

І справді, коли двері повільно, градус за градусом прочини-
лись, виявилося, що всі, хто доти чи то мовчки, чи то гамірно 
вештався в палаті, тепер послухалися наказу, як добре вимуш-
трувані арештанти. І все ж таки санітари, переступаючи поріг, 
вдалися ще до таких застережних заходів, що Клариса схопи-
ла раптом доктора Фріденталя за рукав і схвильовано спитала, 
чи це не тут Моосбруґер. Лікар мовчки похитав головою. йому 
було ніколи. він суворо попередив відвідувачів, що до кожного 
хворого вони не повинні підступати ближче, ніж на два кроки. 
схоже, відповідальність за ці відвідини все ж таки трохи його 
пригнічувала. У цьому відрізаному від світу, обнесеному муром 
дворі, де мешкали самі божевільні, майже кожен з яких уже 
скоїв убивство, їх було семеро проти тридцятьох. той, хто звик 
ходити при зброї, без неї почувається в більшій небезпеці, ніж 
решта людей; тим-то й ґенералові, який лишив свою шаблю в 
почекальні, не можна дорікнути за те, що він спитав у лікаря:

– а ви, власне, озброєні? 
– Увагою й досвідом! – відповів Фріденталь, радий тако-

му приємному запитанню. – вся штука в тому, щоб придуши-
ти будь-який протест уже в самому зародку. 

І справді, щойно хто-небудь робив бодай найменшу спробу 
відійти від стіни, як на нього ту ж мить накидалися санітари й 
повертали його на місце так швидко, що ці напади здавалися 
єдиними тут актами насильства. Клариса була з ними не згодна. 
«Чого лікарі, мабуть, не усвідомлюють, – казала вона собі, – то 
це того, що такі люди, хоч вони цілісінький день сидять тут за-
мкнені й без нагляду, одне одному не завдають ніякої шкоди; не-
безпечні вони лише для нас – тих, хто приходить із чужого їм 
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світу!» І їй схотілося з котримсь із них поговорити; вона раптом 
повірила, що їй пощастить з ним добре порозумітися. відразу 
біля дверей стояв у кутку кремезний, середній на зріст чоловік 
з густою каштановою бородою й колючим поглядом; він згорнув 
на грудях руки й, прихилившись до стіни, мовчки, зі злістю ди-
вився на відвідувачів. Клариса ступила до нього, але доктор Фрі-
денталь ту ж мить схопив її за руку вище ліктя й спинив. 

– не з цим, – стиха сказав він.
Фріденталь вибрав Кларисі іншого вбивцю й щось йому 

сказав. Це був невеличкий, приземкуватий чоловік з гострою, 
наголо обстриженою арештантською головою. Фріденталь, ма-
буть, знав його товариську вдачу, бо чоловік одразу виструн-
чився перед лікарем і, послужливо відповідаючи на запитан-
ня, показав два ряди зубів, що якось лиховісно нагадували два 
ряди надгробків.

– ви все ж таки поцікавтеся в нього, чому він тут, – про-
шепотів доктор Фріденталь до Кларисиного брата, й зиґмунд 
спитав у гостроголового крем’язня: 

– Чому ти тут?
– сам добре знаєш! – пролунала коротка відповідь.
– ні, не знаю, – досить по-дурному заперечив зиґмунд, не 

бажаючи відступати одразу. – ну, то кажи вже, чому ти тут?!
– сам добре знаєш!! – уже з притиском повторив гостро-

головий ту саму відповідь.
– Чому ти зі мною так нечемно розмовляєш? – спитав 

зиґмунд. – Я справді не знаю!
«от брехня!» – подумала Клариса й зраділа, коли хворий 

відповів просто:
– тому що мені хочеться!! Я можу робити, що мені хочеть-

ся!! – знов проказав він і ошкірив зуби. 
– але ж не можна ні з сього ні з того бути нечемним! – 

нагадав чоловікові бідолашний зиґмунд, бо на думку йому, як і 
божевільному, теж, власне, не спадало нічого кращого.

Клариса була лиха на брата, бо той виконував безглузду 
роль людини, яка в зоопарку дражнить звіра у клітці.

– Це тебе не стосується! – по-унтер-офіцерському гар-
кнув психічнохворий. – Я роблю те, що мені хочеться, втя-
мив?! Що мені хочеться!! – І засміявся чимось в обличчі, але 
не ротом і не очима, які радше палали лютою ненавистю.

навіть Ульріх подумав: «не хотів би я опинитися зараз із 
цим типом сам на сам». а зиґмунд уже ледве стояв на місці, 
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тому що божевільний підступив до нього впритул, і Кларисі хо-
тілося, щоб той схопив брата за горло і вп’явся йому зубами в 
обличчя. Фріденталь задоволено спостерігав, як ця сцена сама 
собою розвивається далі, – адже колезі-лікареві можна було, 
мабуть, усе ж таки дещо й довірити, до того ж зиґмундове 
збентеження його навіть тішило. Фріденталь зі знанням спра-
ви дав напруженню дійти епогею й, аж коли його колега вже 
не годен був сказати й слова, зробив знак рушати далі. однак 
у Клариси знову прокинулося оте бажання втрутитись! воно 
чомусь наростало з посиленням барабанного дробу відповідей 
хворого, Кларисі раптом уже несила стало стримуватись, вона 
підійшла до чоловіка й сказала:

– Я приїхала з відня! 
Ця фраза була безглузда, як випадковий звук, видобутий із 

труби. Клариса не знала, ані щó вона хотіла цим сказати, ані 
як таке спало їй на думку, ані того, чи знає хворий, в якому 
він місті, а якщо й знає, то слова її були безглузді й поготів. І 
все ж її не полишало відчуття глибокої впевнености. адже дива 
й справді іноді ще трапляються, хоч переважно й у божевіль-
нях. Коли вона сказала про це, стоячи перед убивцею й палаю-
чи від збудження, на нього раптом зійшло якесь осяяння; його 
зуби-надгробки сховалися за губами, а колючий погляд зробив-
ся доброзичливим. 

– о, золотий відень! Чарівне місто! – промовив чоловік 
шанолюбно, як колишній міщанин, котрий зажди знає, що й 
коли сказати. 

– вітаю вас! – кинув, сміючись, доктор Фріденталь.
але для Клариси ця сцена набула дуже великого значення.
– а тепер ходімо до Моосбруґера! – сказав Фріденталь.
але дійти до Моосбруґера їм не пощастило. Коли вони обе-

режно вибралися з обох дворів і рушили парком угору, до яко-
гось самотнього на вигляд бараку, до них звідкілясь раптом 
підбіг санітар, що шукав їх, схоже, вже давно. він підійшов до 
Фріденталя й довго пошепки переказував йому якесь повідо-
млення – судячи з міни на обличчі в лікаря, що час від часу 
перебивав санітара запитаннями, повідомлення важливе й не-
приємне. Повернувшись із поважним і прикро враженим ви-
глядом до гурту, який очікував його, Фріденталь сказав, що в 
одному з відділень стався інцидент і кінця йому наразі не ви-
дно, тож він, Фріденталь, змушений, на жаль, їхню екскурсію 
перервати. При цьому насамперед він звертався до поважної 
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особи в ґенеральському мундирі, схованому під лікарняним ха-
латом; але Штум фон бордвер вдячно відповів, що й так уже 
дістав достатнє уявлення про порядок і прекрасну дисциплі-
ну в цій установі і що після побаченого знайомство з іще од-
ним убивцею, зрештою, вже не має значення. Клариса, навпа-
ки, мала таке розчароване й приголомшене обличчя, що Фрі-
денталь відвідини Моосбруґера й ще дещо запропонував пере-
нести на інший день і повідомити зиґмундові телефоном відра-
зу, щойно цей день визначать. 

– дуже люб’язно з вашого боку, – подякував за всіх ґене-
рал, – тільки щодо мене, то я, далебі, не знаю, чи мої справи 
дадуть мені змогу приєднатися до всіх. 

так вони й домовилися зробити, і Фріденталь звернув на 
стежку, яка завела його за пагорб, де він невдовзі й зник з 
очей, а решта в супроводі санітара, якого їм залишив лікар, 
рушили до виходу. вони зійшли зі стежки й попростували на-
впростець униз мальовничим схилом, порослим буками й пла-
танами. Ґенерал скинув халата й весело ніс його на руці, мов 
плаща на заміській прогулянці, але балачка вже не в’язалася. 
Ульріх не виявляв бажання ще раз вислуховувати настанови 
до наступного вечора, а сам Штум був уже надто заклопота-
ний поверненням додому; за свій обов’язок він вважав ска-
зати кілька розважливих слів лише Кларисі, від якої ґалант-
но крокував ліворуч. але Клариса була неуважна й мовчаз-
на. «Може, їй, зрештою, й досі ніяково через отого паскуду?» 
– питав себе ґенерал, відчуваючи потребу якось пояснити, що 
в тій особливій ситуації він не міг по-лицарському за неї засту-
питись; а з другого боку, обставини склалися так, що про це 
краще було не розмовляти. тож на зворотному шляху панува-
ла похмура мовчанка. 

аж коли Штум фон бордвер сів до свого екіпажа, полишив-
ши Ульріхові подбати про Кларису та її брата, до ґенерала по-
вернувся його добрий настрій, а з ним з’явилась і думка, завдя-
ки якій ці гнітючі враження набули певного ладу. він дістав з 
великого шкіряного портсиґара, якого завжди носив із собою, 
сиґарету й відкинувся на спинку сидіння, пахкаючи в сонячне 
повітря першими блакитними хмарками. І з приємністю сказав: 

– Либонь, страшна це річ – така душевна недуга! Мені аж 
тепер спало над думку, що, поки ми там були, я не бачив жод-
ного, хто б курив! Людина, далебі, й не здогадується, скільки в 
неї переваг, поки вона здорова!» 



367

34.
Назріває велика подія. 
Граф Ляйнсдорф і річка Інн

Услід за цим хвилюючим днем настав «великий вечір» у 
туцці.

Паралельна акція красувалася в усій своїй пишноті й блис-
ку; сяяли очі, сяяли коштовності, сяяли імена, сяяв розум. за 
певних умов психічнохворий міг би зробити з цього висновок, 
що на такій світській вечірці очі, коштовності, імена й розум 
зводяться до того самого. І не можна сказати, що він зовсім не 
мав би рації. Поприходили всі, хто не поїхав на Рив’єру чи на 
північно італійські озера, крім тих небагатьох, хто о цій порі, 
наприкінці сезону, принципово не очікував уже ніяких «по-
дій».

натомість з’явилося багато людей, котрих тут іще ніколи не 
бачили. Через тривалу перерву в списку наявного складу утво-
рилися прогалини, і, щоб їх заповнити, новеньких залучали по-
квапніше, ніж це відповідало діотиминій звичці бути обереж-
ною. Граф Ляйнсдорф сам передав своїй приятельці список 
тих, кого він хотів запросити з політичних міркувань, і коли 
вже принцип винятковости її салону принесли в жертву цим 
високим міркуванням, то й решті вона не надала тепер тако-
го значення, як зазвичай. а загалом причиною цього врочис-
того зібрання був тільки його ясновельможність; діотима три-
малася думки, що людству можна допомагати лише попарно. 
але граф Ляйнсдорф уперто стояв на своєму: «У процесі іс-
торичного розвитку власність і освіченість не виконали свого 
обов’язку; ми повинні зробити останню з ними спробу!»

І граф Ляйнсдорф повертався до цього щоразу.
– Люба моя, ви й досі не зважилися? – питав, бувало, він. 

– давно пора. Хто вже тільки не вилазить зі своїми деструк-
тивними тенденціями! Ми повинні дати освіченості останній 
шанс зберегти рівновагу.

але діотима, заклопотана розмаїттям форм поєднання лю-
дей у пари, забувала про все на світі. 

зрештою граф Ляйнсдорф заходився її наставляти: 
– ви знаєте, люба, я не звик вас такою бачити! Ми ось 

звернулися до всіх із гаслом «діяти!» Я особисто змусив міні-
стра внутрішніх справ… ну, вам-бо я можу довірити, що то я 
змусив його подати у відставку. все робилося, звісно, там, на-
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горі, дуже високо нагорі. але то був уже справдешній скандал, 
і ніхто не мав мужности покласти цьому край! отож я довіряю 
це лише вам, – провадив він, – а тепер прем’єр-міністр по-
просив мене, щоб ми самі взяли активнішу участь в опитуван-
ні з метою з’ясувати бажання зацікавлених верств населення у 
зв’язку з реформою управління внутрішніми справами, позаяк 
новий міністр ще не встиг у всьому розібратись. І саме ви, хто 
завше виявляла найбільшу стійкість, – саме ви хочете тепер 
лишити мене напризволяще? Ми повинні дати власності й осві-
ченості останній шанс! І знайте: або так, або… інак!

Цю не зовсім завершену кінцівку фрази його ясновельмож-
ність промовив з такою погрозою в голосі, що сумнівів не ли-
шалося: він знає, чого хоче, й діотима з готовністю пообіцяла 
поквапитись; але потім знову про це забула й нічого не зро-
била.

І ось одного дня графа Ляйнсдорфа охопила його відома 
жага діяльности. й він з’явився до діотими на своїх сорока кін-
ських силах.

– Чи нарешті що-небудь сталося?! – спитав він, і діотимі 
довелося дати неґативну відповідь.

– Чи знаєте ви Інн, люба? – спитав він.
діотима, певна річ, знала цю річку, найвідомішу з-поміж 

усіх, крім дунаю, і всіляко пов’язану з історією й географією 
їхньої вітчизни. діотима трохи підозріливо поглянула на гостя, 
але усмішку з себе таки видушила.

однак вигляд у графа Ляйнсдорфа й далі був надзвичайно 
поважний. 

– Якщо не брати до уваги Інсбрука, – сказав він, ніби 
відкриваючи їй таємницю, – то оті крихітні хутори в долині 
Інна – просто курям на сміх, а тим часом яка ж видатна, на-
впаки, в нас річка – Інн! самому мені таке ніколи й на дум-
ку не спадало! – він похитав головою й нарешті пояснив оста-
точно: – сьогодні я, між іншим, випадково поглянув на кар-
ту автомобільних доріг і раптом помітив, що Інн тече до нас із 
Швейцарії. Я, звісно, знав про це, либонь, і так; ми всі це зна-
ємо, тільки ніколи про це не думаємо. витікає річка поблизу 
Малої – такий собі жалюгідний струмочок, я ж бо його там і 
сам бачив; як у нас Камп чи Морава. але що зробили з нього 
швейцарці? енґадін! знаменитий на цілий світ енґадін! енґад-
Інн, люба моя!! ви коли-небудь замислювалися над тим, що 
весь цей енґадін походить від слова «Інн»?! тож мені сьогодні 
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й стукнуло в голову: а чого ж ми зі своєю нестерпною австрій-
ською скромністю ніколи нічого, звісно, не робимо з того, що 
належить нам!

Після цієї розмови діотима терміново скликала бажане то-
вариство – з одного боку, усвідомлюючи, що повинна з його 
ясновельможністю погодитись, а з другого – потерпаючи, що 
підштовхне свого високого приятеля до крайнощів, якщо нічо-
го не робитиме й далі. 

та коли вона дала графові обіцянку, той сказав:
– І прошу вас, шановна моя, не забудьте цього разу запро-

сити й оту… ну, оту, котру ви називаєте набридер. Її подруга, 
вайден, через ту жіночку вже кілька тижнів не дає мені про-
ходу! 

діотима пообіцяла зробити навіть це, хоча іншим часом у 
такій терплячості до своєї конкурентки побачила б порушення 
обов’язку перед вітчизною.

35.
Назріває велика подія. 
Урядовий радник Мезерічер

Коли кімнати спалахнули блиском святкового освітлення й 
вишуканого товариства, «пильне око» могло помітити не лише 
його ясновельможність поряд з іншими вершками аристокра-
тії, про появу яких він подбав, але і його превосходительство 
пана військового міністра, а в його почті й натхненне, трохи 
перевтомлене обличчя ґенерала Штума фон бордвера. Пиль-
не око могло помітити Пауля арнгайма. (його титулів воно не 
згадувало – все просто, добре продумано, але й з найбільшим 
ефектом. Цю майстерну простоту висловлюватися називають 
літотою, коли «пильне око», так би мовити, жертвує якоюсь 
дрібницею, як ото король перснем із власного пальця, й по-
ступається нею комусь іншому.) Крім того, пильне око поміча-
ло всіх міністерських представників, гідних того, щоб про них 
згадали (міністр освіти й культури вибачився перед його ясно-
вельможністю, зустрівшись із ним у верхній палаті, за те, що 
не зможе прийти особисто, бо цього самого дня має виїхати 
до Лінца на освячення великої вівтарної огорожі). далі пиль-
не око помітило, що чужоземні посольства й представництва 
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прислали свою «еліту». далі – імена відомих постатей у «про-
мисловості, науці та культурі», й у цьому незмінному поєднан-
ні трьох сфер буржуазної діяльности крилася давня алегорія 
старанности, яка сама водила плідним пером. далі це спритне 
перо перелічувало й змальовувало великосвітських дам: у бе-
жевій, рожевій, вишневій, кремовій… у гаптованій і зі шлярка-
ми, з трьома складками чи вільно спадала нижче талії… І між 
графинею адліц та дружиною радника комерції веґгубера сто-
яло прізвище широко відомої пані Меланії набридер, удови 
знаменитого на весь світ хірурга, жінки, яка «має звичай і сама 
люб’язно приймати у своєму домі високу духовність». нарешті, 
наприкінці цієї частини згадували й Ульріха фон такого й тако-
го «із сестрою», бо пильне око не було певне, чи варто додати 
щось на взірець: «про чиє самовіддане служіння такому глибо-
ко духовному і, з погляду патріотизму, такому відрадному по-
чинанню всі знають», або навіть назвати його «a coming man*»; 
уже давно ходили чутки, нібито цей улюбленець графа Ляйн-
сдорфа міг іще раз, як багато хто припускав, підштовхнути сво-
го покровителя до досить необачного кроку, тож спокуса за-
здалегідь виявитися серед утаємничених була велика. та коли 
про щось знаєш, то найбільше задоволення дістаєш від того, 
що мовчиш, надто коли ти обережний; і саме цьому мовчанню 
Ульріх з аґатою завдячували простим згадуванням їхніх імен 
наприкінці переліку, безпосередньо перед тими вершками сус-
пільства й духовности, кожного з яких уже не згадували окре-
мо, а всіх зібрали у братській могилі «та інші високопоставлені 
й відомі особи». Потрапило туди багато людей, зокрема й відо-
мий правник надвірний радник професор Швунґ, що тимчасо-
во перебував у столиці як член однієї з міністерських комісій; 
а цього разу й ще молодий поет Фрідель Фоєрмауль, бо хоч і 
знали, що покликати до життя цей вечір допоміг його дух, од-
нак аж ніяк не слід було забувати, що це ще зовсім не забезпе-
чує такого міцного становища, як розкішні убори й титули. та-
ких людей як номінального директора банку Лео Фішеля з ро-
диною (права прийти до діотими вони домоглися завдяки ве-
ликим зусиллям і на настійну вимогу Ґерди, не завдаючи кло-
поту Ульріхові, тобто лише внаслідок недбалости, що тут пану-
вала) пильне око взагалі коли й помічало, то лише своїм краєм. 
І лише до дружини одного відомого – але не аж так, щоб на 

* Чоловік з майбутнім (англ.). 



371

нього звертали увагу в цьому товаристві, – юриста, яка мала 
таємне, не відоме навіть пильному оку ім’я бонадея, це око зго-
дом придивилося пильніше й помістило його серед розкішних 
уборів, тому що її вигляд привернув до себе всі погляди й ви-
кликав захват. 

Це «пильне око», ця невсипуща цікавість публіки була, пев-
на річ, людиною; зазвичай таких людей багато, але в столи-
ці Каканії над усіма ними тоді вивищувався один чоловік, і 
ним був урядовий радник Мезерічер. виходець із Мезеріча у 
валахії, сліди чого збереглися в його прізвищі, цей видавець, 
голов ний редактор і головний кореспондент заснованих ним 
«Парламентських і громадських новин», перебрався до столи-
ці в шістдесяті роки минулого сторіччя юнаком, який, споку-
сившись блиском яскраво розквітлого тоді лібералізму, про-
міняв перспективу успадкувати батьківський шинок у валах-
ському Мезерічі на журналістську професію. І невдовзі й він 
зробив свій внесок у цю добу, заснувавши аґентство, яке спо-
чатку надавало газетам дрібну місцеву інформацію поліційного 
характеру. завдяки старанності, надійності й добропорядності 
власника це аґенство у своїй первісній формі не лише здобуло 
визнання газет і поліції, але незабаром привернуло увагу й ін-
ших високих інстанцій, що почали постачати насамперед його 
матеріалами для розповсюдження, відповідати за які самі вони 
не бажали, і зрештою аґентство посіло спершу привілейова-
не, а згодом і виняткове становище у сфері хоч і неофіційної, 
але добутої з офіційних джерел інформації. а коли Мезерічер 
побачив, що його справи йдуть успішно, він, чоловік енергій-
ний, старанний і невтомний, розширив свою діяльність, збага-
тивши її вже й придворною та світською хронікою; зрештою, 
він би, либонь, ніколи б і не переїхав зі свого Мезеріча до сто-
лиці, якби про таке йому завжди не мріялося й доти. він умів 
скласти перелік присутніх, не припустившись жодного пропус-
ку, це вважали його спеціальністю. його надзвичайна пам’ять 
на людей і на те, що про них розповідали, допомагала йому лег-
ко підтримувати однаково чудові стосунки і з салоном, і з ка-
торжною в’язницею. він знав «вищий світ» так, як той не знав 
себе сам, і з невичерпною любов’ю, мов старий кавалер, яко-
го десятки років утаємничували в усі шлюбні плани й замов-
лення кравцям, умів познайомити людей уже другого дня піс-
ля їхньої зустрічі напередодні в якому-небудь товаристві. так 
цей старанний, жвавий, завжди послужливий і люб’язний не-
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величкий добродій зрештою став на святах і врочистостях ві-
домою всьому місту постаттю, а на схилі його віку такі світські 
сходини набували незаперечного значення взагалі лише завдя-
ки йому і його присутности.

на вершину своєї кар’єри Мезерічер дістався, здобувши 
звання урядового радника, позаяк титул цей мав одну особли-
вість. Каканія була, певна річ, наймиролюбніша країна у сві-
ті, але колись давно вона, глибоко-наївно переконана в тому, 
що війн уже ніколи не буде, надумала поділити своїх чиновни-
ків на ранґи, які відповідали офіцерським званням, і навіть за-
провадила для них такі самі строї й знаки розрізнення. відтоді 
ранґ урядового радника відповідав званню підполковника кай-
зерівського й королівського війська; та хоча цей ранґ сам со-
бою не дуже високий, особливість його, коли він дістався Ме-
зерічерові, полягала в тому, що за непорушною традицією, ко-
тру, як і все непорушне, в Каканії порушували тільки у винят-
кових випадках, Мезерічеру належало б стати, власне, кайзе-
рівським радником. бо ранґ кайзерівського радника був не ви-
щий, як можна виснувати із змісту цих слів, а нижчий від ран-
ґу урядового радника; ранґ кайзерівського радника відповідав 
лише званню капітана. отож Мезерічер мав би стати кайзе-
рівським радником, тому що цей титул надавали, крім канце-
лярських чиновників, лише представниками вільних професій 
– скажімо, придворним перукарям і каретникам, хоча з тієї ж 
таки причини й письменникам та художникам; а титул урядо-
вого радника був тоді справжнім чиновницьким. те, що Мезе-
річер дістав його все ж таки перший і єдиний, було свідчен-
ням, отже, чогось більшого, ніж просто високого титулу, ба на-
віть чогось більшого, ніж щоденні заклики не ставитися надто 
поважно до того, що діється в рідній країні. Цим необґрунто-
ваним титулом невтомному літописцеві тонко й обережно під-
твердили його тісні взаємини з двором, державою й суспіль-
ством. 

Мезерічер слугував взірцем для багатьох журналістів свого 
часу і входив до складу правлінь багатьох авторитетних пись-
менницьких об’єднань Ходили чутки, нібито він замовив собі 
мундира із золотим комірцем, але вдягав його лише зрідка й 
удома. та навряд чи це була правда, бо в глибині душі Мезері-
чер завжди зберігав певні спогади про шинкарство в Мезері-
чі, а добрий шинкар сам не п’є. Крім того, добрий шинкар знає 
таємниці всіх своїх гостей, хоч користається не з усього, що 
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знає; він ніколи не встряє до чужих балачок із власною дум-
кою, зате любить запам’ятовувати й переповідати всілякі бу-
вальщини, анекдоти й жарти. отож Мезерічер, якого можна 
було побачити на всіх святах як визнаного інформатора врод-
ливих жінок і аристократичних чоловіків, сам ніколи навіть не 
намагався знайти собі доброго кравця; він був у курсі всіх за-
кулісних таємниць політики і не втручався в неї жодним ряд-
ком; він знав про всі винаходи й відкриття свого часу й не ро-
зумів жодного з них. йому цілком достатньо було знати, що 
все це є і «є сьогодні». він чесно любив свій час, і цей час від-
дячував йому певною любов’ю, бо Мезерічер щодня сповіщав 
світові, що ось він, цей час, він є.

Коли він увійшов, діотима, побачивши його, відразу зроби-
ла йому знак підійти до неї. 

– Любий Мезерічере, – сказала вона якомога привітніше, 
– сподіваюся, промова його ясновельможности у верхній па-
латі не видалася вам виявом нашої позиції, і ви тим більше не 
сприйняли її буквально?!

Річ у тому, що його ясновельможність, роздратований своїм 
клопотом у зв’язку зі скиненням міністра, не лише виголосив 
у верхній палаті гучну промову, де звинуватив свою жертву 
у бракові справжнього, конструктивного духу співпраці й су-
ворости, але в запалі висловив і деякі загальні міркування, які 
казна-чому завершив визнанням важливої ролі преси й дорік-
нув цій «інстанції, що домоглася становища великої держави», 
мало не за все, за що незалежний і неупереджений христия-
нин шляхетних поглядів може дорікнути інституту, ні в чому, 
на його думку, на нього не схожому. саме це діотима й намага-
лася тепер дипломатично загладити, і поки вона добирала що-
раз гарніших і малозрозуміліших слів, щоб змалювати справ-
жню позицію графа Ляйнсдорфа, Мезерічер замислено слухав. 
та раптом він поклав руку їй на лікоть і великодушно урвав її.

– Ласкава пані, не варто вам через це так хвилюватися, 
– підсумував він. – адже його ясновельможність – наш до-
брий приятель. так, він трохи перебрав міру. але чом би тако-
му бравому чоловікові й не перебрати міри?! – І, щоб одразу 
засвідчити їй своє нічим не затьмарене ставлення до графа, до-
дав: – зараз я до нього підійду!

отакий був цей Мезерічер! але перше ніж відійти, він іще 
раз довірчо звернувся до діотими:

 – а що, власне, з Фоєрмаулем, ласкава пані? 
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діотима усміхнулася й знизала своїми гарними плечима.
– та нічого надзвичайного, справді, любий урядовий рад-

нику. Ми не хочемо, щоби про нас казали, нібито ми відверта-
ємося від когось такого, хто йде до нас із доброю волею!

«добра воля – це добре!» – подумав Мезерічер дорогою 
до графа Ляйнсдорфа. та не встиг він дійти до нього, ба навіть 
раніше – не встиг він додумати свою думку, кінець якої був 
цікавий навіть для нього самого, шлях йому люб’язно перепи-
нив господар дому.

– Любий Мезерічере, офіційні джерела знов показали 
свою неспроможність, – почав, усміхаючись, начальник відді-
лу туцці, – і я звертаюся до джерела напівофіційного: чи мо-
жете ви сказати мені що-небудь про Фоєрмауля, який оце сьо-
годні завітав до нас?

– а що я можу сказати, пане начальник відділу?! – по-
скаржився Мезерічер. 

– Кажуть, нібито він – геній!
– Радий чути! – відповів Мезерічер. 
Якщо треба швидко й чітко повідомити що-небудь нове, то 

воно не повинно надто відрізнятися від старого, вже відомо-
го. не виняток тут і геній, тобто геній справжній і визнаний, 
щодо значення якого його час швидко доходить одностайної 
думки. Інша річ – геній, якого таким визнають не всі й не від-
разу. У ньому є щось, сказати б, геть негеніальне, але навіть у 
цьому він не ориґінальний, тим-то в ньому легко помилитися з 
усіх поглядів. Урядовий радник Мезерічер визначив для себе, 
отже, сталий склад геніїв і оточував його увагою й любов’ю, од-
нак поповнювати цей перелік він не любив. І що старшим і до-
свідченішим він ставав, то навіть глибше вкорінювалася в ньо-
му звичка дивитися на новоспечених геніїв у мистецтві, а над-
то на професійно близьких йому геніїв у літературі, лише як на 
легковажні спроби завадити його інформаційній місії, і у своє-
му доброму серці він плекав ненависть до них доти, доки вони 
дозрівали для рубрики особистих відомостей. а Фоєрмаулю до 
неї було тоді ще далеко, туди його ще належало довести. та-
ким бажанням урядовий радник Мезерічер аж ніяк не палав.

– Кажуть, він великий поет, – невпевнено нагадав началь-
ник відділу туцці, й Мезерічер твердо відповів:

– Це хто ж так каже?! так кажуть критики з літературних 
відділів у газетах! але яке це має значення, пане начальник від-
ділу?! – провадив він. – так кажуть фахівці. а що таке фахів-
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ці? багато хто з них каже протилежне. а трапляються прикла-
ди й того, що сьогодні фахівці кажуть одне, а завтра – інше. 
І до чого тут вони взагалі? Якщо слава справжня, то вона до-
котиться й до нефахівців, ось тоді на неї й можна покластися! 
Як хочете почути мою думку, то скажу вам таке: про те, що 
робить видатна людина, не можна знати нічого, крім того, що 
вона або приїздить, або від’їздить!

він похмуро розпалювався, не відриваючи погляду від на-
чальника відділу. туцці ухильно мовчав.

– а що, власне, сьогодні відбувається, пане начальник від-
ділу? – спитав Мезерічер.

туцці всміхнувся й неуважно стенув плечима.
– нічого. власне, нічого. трішечки шанолюбства. Чи ви 

коли-небудь читали якусь Фоєрмаулеву книжку? 
– Я знаю, про що там: мир, дружба, добро й таке інше.
– виходить, ви про нього невисокої думки? – припустив 

туцці.
– о боже! – почав, викручуючись, Мезерічер. – Хіба я 

фахівець?..
Цієї миті до них рушила пані набридер, і туцці з чемнос-

ти мусив ступити кілька кроків їй назустріч; цією миттю й ско-
ристався, не довго думаючи, Мезерічер; він уже вгледів прога-
лину в гурті навколо графа Ляйнсдорфа й, не давши затрима-
ти себе ще раз, кинув якір біля його ясновельможности. Граф 
Ляйнсдорф саме розмовляв з міністром і ще кількома доброді-
ями, та, щойно Мезерічер висловив усім їм своє глибоке шану-
вання, його ясновельможність одразу трохи відвернувся від ре-
шти співрозмовників і відвів урядового радника вбік.

– Мезерічере, – настійливо промовив його ясновельмож-
ність, – пообіцяйте мені, що не виникне жодних непорозу-
мінь, адже газетярі ніколи не знають, щó писати. отже: від 
останнього разу ані найменших змін у ситуації не сталося. 
Можливо, певні зміни й стануться. Ми про це не знаємо. Поки 
що не треба нам заважати. отож я вас прошу: навіть якщо 
хто-небудь з колег і спитає вас, то весь цей сьогоднішній ве-
чір – лише домашнє прийняття, влаштоване дружиною на-
чальна відділу туцці! 

Повіки в Мезерічера неквапно й заклопотано підтвердили, що 
оголошений йому стратегічний план він зрозумів. а позаяк за до-
віру платять довірою, то вуста його взялися вологою й заблищали 
так, як належить блищати, власне, очам, і він промовив: 
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– Ясновельможносте, а що з Фоєрмаулем, якщо можна 
спитати? 

– а чого ж не можна? – здивовано відповів граф Ляйнс-
дорф. – з Фоєрмаулем нічого такого. його запросили просто 
через те, що баронеса вайден не могла вгамуватися, поки його 
не запросили. а що ж іще? Може, що-небудь знаєте ви? 

досі урядовий радник Мезерічер не хотів узагалі надавати 
будь-якого значення справі з Фоєрмаулем, вважаючи, що це 
– всього-на-всього один із тих багатьох випадків великосвіт-
ського суперництва, про які він довідувався щодня. але те, що 
важливість цієї справи тепер так енерґійно заперечував і граф 
Ляйнсдорф, уже не дозволяло йому, Мезерічерові, лишатися 
при такій думці й далі, і врешті він усе ж таки переконався, що 
тут готується щось важливе. «Що вони замислили?» – сушив 
собі голову він, простуючи далі й перебираючи подумки най-
сміливіші варіанти внутрішньої й зовнішньої політики. По хви-
лі, однак, дійшов рішучого висновку: «та нічого не буде!» І зо-
середив увагу лише на своїй репортерській діяльності. бо хоч 
би там як це, здавалося б, суперечило сенсу його життя, а у ве-
ликі події Мезерічер не вірив, ба більше, він їх не любив. Коли 
ти певен, що живеш у дуже важливий, дуже прекрасний і дуже 
великий час, тобі нестерпна вже сама думка, нібито в цей час 
може статись іще що-небудь аж таке важливе, прекрасне й ве-
лике. Мезерічер альпінізмом не захоплювався, але якби захо-
плювався, то сказав би, що цей його погляд такий самий слуш-
ний, як той незаперечний факт, що спостережні вежі ставлять 
завжди в середніх заввишки горах, а не на вершинах високих 
гір. та позаяк таких порівнянь йому бракувало, то він удоволь-
нився прикрістю на душі й наміром у своєму звіті нізащо не 
згадувати за це Фоєрмауля навіть на ім’я. 

36.
Назріває велика подія. 
Заразом трапляються давні знайомі

Поки діотима розмовляла з Мезерічером, Ульріх стояв по-
руч, а коли на хвилинку лишився з кузиною сам, сказав:

– на жаль, я спізнився. Як минула перша зустріч із тією 
набридер?
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діотима звела на нього один-однісінький, стомлений світом 
погляд, опустила важкі повіки й промовила: 

– дуже мило, звичайно. вона зробила мені візит. сьогод-
ні ми про що-небудь домовимось. Це ж бо не має аніякісінько-
го значення!

– ось бачите! – кинув Ульріх.
Ця фраза пролунала, як у колишніх розмовах; здавалося, 

вона підбивала їм підсумок. 
діотима повернула голову й запитливо глянула на кузена.
– Я ж бо вам про це вже давно сказав. Усе вже, по суті, 

скінчилося, а нічого й не було, – заявив Ульріх.
йому хотілося поговорити; повернувшись пополудні додо-

му, він застав іще аґату, але невдовзі вона знов пішла; перед 
від’їздом сюди вони перемовилися лише кількома короткими 
фразами; аґата покликала садівникову дружину й одяглася з 
її допомогою.

– Я вас застерігав! – сказав Ульріх.
– застерігав від чого? – неквапно спитала діотима.
– ет, не знаю. від усього!
І це була правда; він уже й сам не знав, від чого лишень її 

не застерігав. від її ідей, від її шанолюбства, від паралельної ак-
ції, від кохання, від розуму, від отого «року всього світу», від 
афер, від її салону, від її захоплень; від чутливости й від бай-
дужої безтурботности, від надмірности й від правильности, від 
подружньої зради й одруження; не було нічого такого, від чого 
він її не застерігав би. «така вже вона вдалася!» – міркував 
він. Усе, за що діотима бралася, йому здавалося смішним, а 
проте вона була така вродлива, що аж сум на серце находив. 

– Я вас застерігав, – повторив Ульріх. – а тепер вас, крім 
проблем сексології, більш нічого, здається, не цікавить. 

діотима пропустила це повз вухо.
– на вашу думку, цей улюбленець пані набридер – тала-

новитий? – спитала вона.
– звичайно, – відповів Ульріх. – талановитий, молодий і 

ще незрілий. Успіх і ця жінка його зіпсують. У нас-бо псують 
навіть немовлят, кажучи їм, що вони чарівні своїми інстинкта-
ми й що інтелектуальний розвиток може лише завдати їм шко-
ди. У голову йому часом приходять прекрасні ідеї, але він не го-
ден прожити й десятьох хвилин, щоб не бовкнути якої-небудь 
дурниці. – він нахилився діотимі до вуха. – а цю жінку ви 
добре знаєте?
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діотима ледь помітно похитала головою.
– вона небезпечно шанолюбна, – сказав Ульріх. – Хоча 

могла б зацікавити вас у ваших нових студіях. там, де вродли-
ві жінки колись носили фіґовий листок, вона носить лавровий! 
Я таких жінок ненавиджу!

діотима не засміялася, навіть не всміхнулась; вона просто 
уважно слухала «кузена».

– а що ви думаєте про нього як про чоловіка? – спитав 
він.

– сумний, – прошепотіла діотима. – Як без пори ожирі-
лий баранчик.

– то й що! У чоловіка краса – лише вторинна статева 
ознака, – відказав Ульріх. – Головне, чим він збуджує, – це 
надія на успіх. за десять років Фоєрмауль стане знаменитіс-
тю світового рівня, про це подбають зв’язки набридер, і тоді 
вона вийде за нього заміж. Якщо слава його не зрадить, це буде 
щасливий шлюб. 

діотима схаменулась і суворо поправила його:
– У подружньому житті щастя залежить від умов, навчи-

тися судити про які не можна без дисциплінованої роботи над 
собою!

Після цього вона полишила його, як гордий корабель, ви-
ходячи в море, полишає причал. Її кликали обов’язки господи-
ні дому, й вона, коли забирала швартові, непомітно, не дивля-
чись на кузена, кивнула йому головою. та лихá на нього вона 
не була; навпаки, Ульріхів голос бринів для неї, мов давня му-
зика юности. Потай діотима навіть питала себе, які висновки 
дало б сексологічне висвітлення його собистости. дивно, але 
своїх докладних досліджень у цих питаннях досі вона ніколи 
не пов’язувала з ним.

Ульріх підвів погляд і крізь прогалину в гурті захоплених 
бесідами гостей, мов ото крізь оптичний канал, яким, очевид-
но, вже скористалася й діотима, перше ніж отак досить неспо-
дівано покинула його, Ульріха, побачив через одну кімнату від 
себе Пауля арнгайма; той розмовляв з Фоєрмаулем. Руку із 
сиґарою арнгайм тримав піднесеною вгору, немовби намага-
ючись мимоволі від чогось захиститись, хоча всміхався він до-
сить привітно; Фоєрмауль жваво про щось розповідав, сиґару 
тримав двома пальцями й жадібно посмоктував її поміж фраза-
ми, мов теля, що тикається мордою в материнське вим’я. Уль-
ріх міг уявити собі, про що вони розмовляють, але робити це 
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не завдав собі клопоту. він так і стояв, покинутий і щасливий, а 
погляд його шукав сестру. знайшов він її в гурті малознайомих 
йому чоловіків, і крізь його неуважність пробіг якийсь протве-
резний морозець. Цієї миті Штум фон бордвер легенько ткнув 
йому пальцем під ребра, а відразу по цьому з другого боку до 
Ульріха рушив надвірний радник Швунґ, але за кілька кроків 
від нього професора затримав якийсь столичний колега. 

– нарешті я тебе знайшов! – з полегкістю прошепотів ґе-
нерал. – Міністр питає, що таке «фетиші».

– Які «фетиші»?
– Які – не знаю. то що воно таке, оті фетиші?
Ульріх пояснив:
– вічні істини, які й не істинні, й не вічні, а мають силу 

для певного часу, щоб він міг на що-небудь орієнтуватися. Це 
– таке собі філософсько-соціологічне слівце, вживають його 
рідко.

– ага, так воно й є, – промовив ґенерал. – бо арнгайм за-
явив: учення, буцімто людина добра – це лише фетиш. а Фо-
єрмауль, навпаки, у відповідь сказав: що таке фетиші, він, мов-
ляв, не знає, але людина – добра, і це, мовляв, вічна істина! 
тоді Ляйнсдорф заявив: «І це цілком слушно. злих людей, по 
суті, взагалі не буває, бо хотіти зла ніхто не може. то лишень 
люди ошукані. нині всі просто знервовані, тому що за таких 
часів, як теперішні, з’являється дуже багато скептиків, котрі не 
вірять у жодні сталі цінності». а я подумав собі: «от якби сьо-
годні пополудні він був із нами!» та загалом він і сам вважає, 
що коли люди не хочуть утямити чогось самі, то зробити це їх 
треба примусити. тож міністр і побажав довідатись, що таке 
фетиші. Я зараз тільки хутенько збігаю до нього й одразу по-
вернуся. ти ж бо постоїш поки що тут, щоб я потім тебе не шу-
кав?! Я, бач, маю терміново побалакати з тобою ще про одну 
річ, а тоді відвести тебе до міністра! 

не встиг Ульріх зажадати пояснення, як туцці, що саме 
проходив повз них, підхопив його під руку й сказав:

– давненько вас тут не бачили! – І повів далі: – а прига-
дуєте, я вам ще коли казав, що нам доведеться мати до діла з 
навалою пацифізму?! 

По цих словах начальник відділу по-дружньому поглянув в 
очі й Штумові, але той поспішав і відповів лише, що хоч у ньо-
го, офіцера, фетиш і інший, але проти будь-якого переконан-
ня, гідного поваги, він, мовляв… завершення цієї фрази зникло 
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разом із ґенералом, бо туцці завжди викликав у нього злість, а 
це формуванню думки не сприяє.

начальник відділу примружив очі, весело поглянув услід ґе-
нералові, а тоді знов обернувся до «кузена» й промовив:

– ота афера з нафтовими родовищами – це, звісно, лише 
окозамилювання. 

Ульріх вражено звів на нього очі. 
 – ви про ту нафтову історію, мабуть, іще нічого не знає-

те? – спитав туцці.
– Чого ж, – відповів Ульріх. – Просто мене здивувало, що 

про неї знаєте ви. – І, щоб не здатися неввічливим, додав: – 
вам чудово пощастило це приховати! 

– Я знаю про це вже давно, – задоволено сказав туцці. – 
Цього Фоєрмауля сьогодні привів до нас, звичайно, арнгайм, до-
мовившись із Ляйнсдорфом. до речі, а ви читали його книжки?

Ульріх дав ствердну відповідь.
– архіпацифіст! – кинув туцці. – а ця набридер, як її 

називає моя дружина, нянькує коло нього з таким шанолюб-
ством, що задля пацифізму, коли доведеться, ладна поперегри-
зати всім горло, хоч її змалку цікавить зовсім не пацифізм, а 
лише художники та поети. – він на хвилю замислився, а тоді 
довірливо повідомив Ульріхові: – Пацифізм – це, звісно, голо-
вне, а нафтові родовища – лише маневр, аби відвернути ува-
гу; тим-то й виштовхують наперед Фоєрмауля з його пацифіз-
мом, адже тоді кожне думатиме собі: «ага, це такий маневр, 
щоб відвернути нашу увагу!» І гадатимуть, що насправді йдеть-
ся про нафтові промисли! Чудово придумано! тільки надто ро-
зумно, щоб цього не помітити. бо якщо цей арнгайм матиме 
галицькі нафтові промисли й угоду з військовим міністерством 
на постачання нафти, то нам, певна річ, доведеться захищати 
кордон. доведеться нам і будувати нафтові бази для флоту на 
адріатиці, що стривожить Італію. а якщо ми дратуватимемо 
отак сусідів, то, само собою зрозуміло, загостриться потреба 
в мирі й у його пропаганді, і якщо цар виступить тоді з якою-
небудь ідеєю вічного Миру, то ґрунт для цього, з погляду пси-
хології, вже буде підготовлено. ось чого домагається арнгайм! 

– а ви маєте щось проти цього? 
– Проти цього ми, звичайно, нічого не маємо, – сказав 

туцці. – та як ви, мабуть, пригадуєте, колись я вам уже по-
яснював, що немає нічого небезпечнішого, ніж мир за всяку 
ціну. від дилетантизму нам треба захищатися! 
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– але ж арнгайм – військовий промисловець! – запере-
чив, усміхнувшись, Ульріх.

– атож, військовий промисловець! – прошепотів туцці 
трохи роздратовано. – заради бога, не думайте про такі речі 
надто наївно! адже тоді угода у нього в руках. а в найгіршо-
му разі ще почнуть озброюватись і наші сусіди. ось побачи-
те, у вирішальний момент виявиться, що він – пацифіст! Па-
цифізм – це надійна оборудка з озброєнням на багато років, 
а війна – це ризик! 

– Гадаю, військова партія зовсім не має таких страшних 
намірів, – перейшов на примирливу позицію Ульріх. – Про-
сто оборудкою з арнгаймом вона хоче пришвидшити перео-
зброєння своєї артилерії, ото й усе. зрештою, в цілому світі 
тепер озброюються лише задля миру; тож вона, мабуть, гадає, 
що буде просто коректно коли-небудь зробити це і з допомо-
гою друзів миру! 

– І як же ті добродії збираються робити це практично? – 
поцікавився туцці, не реаґуючи на жарт. 

– Гадаю, так далеко вони ще не зайшли, наразі це лише 
їхні емоції.

– ну звісно! – роздратовано погодився туцці, так ніби ні-
чого іншого й не сподівався. – військові мали б думати ні про 
що інше, крім війни, а з рештою їм належить звертатися до 
компетентного відомства. але ж вони, замість робити це, своїм 
дилетантизмом ладні наразити на небезпеку цілий світ. Кажу 
вам іще раз: у дипломатії немає нічого небезпечнішого, ніж не-
професійні балачки про мир! Щоразу, коли потреба в них до-
сягала певної гостроти і їх уже годі було стримати, з цього спа-
лахувала війна! Можу довести вам це з документами на руках! 

Цієї хвилини надвірний радник професор Швунґ наре-
шті позбувся свого колеги й зі щирим серцем скористався 
люб’язністю Ульріха, щоб той відрекомендував його господа-
реві дому. Ульріх, намагаючись зробити приємність туцці, за-
уважив, що цей знаменитий учений засуджує, можна сказати, 
пацифізм у галузі кримінального права так само, як авторитет-
ний начальник відділу засуджує його у галузі політики.

– о, боже праведний! – засміявся, протестуючи, туцці. – 
ви зовсім не так мене зрозуміли! 

І Швунґ, хвилю поміркувавши, також приєднався до цього 
протесту, заявивши, що зовсім не хотів би, щоб його погляди 
на обмежену осудність вважали кровожерними й негуманними.
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– навпаки! – вигукнув він, як старий катедральний актор, 
тільки, замість розвести руками, професор надав своєму розго-
нистому голосу ще глибшої переконливости. – саме пацифі-
кація людини спонукає нас до певної суворости! зважуся при-
пустити, що пан начальник відділу дещо чув про мої нині зло-
боденні зусилля в цій сфері? 

він звертався тепер безпосередньо до туцці, який хоч нічо-
го й не чув про суперечку щодо того, чим можна обґрунтувати 
обмежену осудність хворого злочинця – лише його уявлення-
ми чи лише його волею, – але тим ввічливіше з усім погодив-
ся. Швунґ, вельми задоволений враженням від своїх слів, за-
ходився розхвалювати серйозний погляд на життя, свідченням 
якого, мовляв, став нинішній вечір, і сказав, що він, прислуха-
ючись там і сям до розмов, дуже часто чув слова «чоловіча су-
ворість» і «моральне здоров’я». 

– наша культура надто отруєна неповноцінним, морально 
спотвореним, – додав він уже від себе й поцікавився: – але 
яка, власне, мета сьогоднішнього вечора? Проходячи повз різ-
номанітні гурти, я навдивовижу часто чув просто-таки руссо-
їстські думки про вроджену доброту людини! 

туцці – а це запитання було звернене насамперед до ньо-
го – усміхався й мовчав; але саме цієї миті до Ульріха повер-
нувся ґенерал, і Ульріх, бажаючи вшитись від нього, познайо-
мив його зі Швунґом. Професорові Ульріх відрекомендував ґе-
нерала як людину, більше, ніж будь-хто з присутніх, здатну від-
повісти на його запитання. Штум фон бордвер енерґійно за-
протестував, але Швунґ та й туцці відпускати його не хотіли; 
Ульріх радо потирав руки й уже ступив був кілька кроків убік, 
збираючись утекти, коли це його затримав один давній знайо-
мий, який сказав: 

– Моя дружина й донька теж тут.
Це був директор банку Лео Фішель.
– Ганс зеп склав державний іспит, – повідомив він. – Що 

тут скажеш? тепер ще тільки один іспит – і він уже доктор! 
Ми всі сидимо он там, у кутку, – показав він аж на останню 
кімнату. – Ми тут мало кого знаємо. давненько, до речі, ми 
вас у себе не бачили! Як там ваш добродій батько, га? Ганс зеп 
роздобув нам запрошення на сьогоднішній вечір, моїй дружи-
ні страх як кортіло. Хлопець він, виявляється, не такий уже й 
безпорадний. вони тепер напівофіційно заручені, Ґерда й він. 
а ви, либонь, і не в курсі? але Ґерда, знаєте, таке дівчисько… 
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Я навіть не певен – кохає вона його чи просто забрала це собі 
в голову. Може, підійдете до нас на хвилинку?.. 

– Підійду, тільки потім, – пообіцяв Ульріх.
– так-так, підходьте! – повторив своє запрошення Фішель 

і змовк. згодом прошепотів: – а ото, либонь, господар дому? 
Чи не познайомите мене з ним? бо ми ще не мали нагоди. Ще 
не знаємо ні його, ні її.

та коли Ульріх уже зібрався був познайомити їх, Фішель 
спинив його.

– а великий філософ? Як там йому ведеться? – поціка-
вився він. – Моя дружина й Ґерда просто-таки закохані в 
нього. але що з тими нафтовими родовищами? тепер кажуть, 
буцімто це була фальшива чутка. не вірю! таке завше спрос-
товують! знаєте, як це буває? Коли моя дружина розгніва-
ється, бува, на нашу служницю, то дівчина, виявляється, – і 
брехуха, і грубіянка, й поводиться аморально; самі, так би мо-
вити, душевні ґанджі. та тільки-но я потай пообіцяю дівчині 
збільшити платню – аби лишень мати спокій, – і душі наче 
й не було! Про душу вже ніхто й не згадує, в домі раптом 
стає все лихо-тихо, і дружина навіть не знає чому. Чи не так? 
адже так воно й буває? а щодо нафтових родовищ, то, з по-
гляду комерції, надто вже це скидається на правду, щоб пові-
рити спростованню. 

І, позаяк Ульріх мовчав, а Фішелеві кортіло повернутися до 
дружини в ореолі обізнаности, то він почав іще раз:

– а тут досить мило, нічого не скажеш. але моїй дружині 
невтямки: що це тут за такі дивні розмови? І хто такий, власне, 
цей Фоєрмауль? – додав він одразу. – Ґерда каже, він, мов-
ляв, великий поет; а Ганс зеп каже, що він – не хто інший, як 
кар’єрист, і люди просто попадаються йому на вудочку! 

Ульріх відповів, що істина десь посередині.
– Це ви добре сказали! – подякував йому Фішель. – Річ 

у тім, що істина завжди посередині, а про це тепер усі забува-
ють, упадають у крайнощі! Я щоразу кажу Гансові зепу: свої 
погляди може мати кожне, але життєві випробування витриму-
ють лише ті з них, котрі дають змогу що-небудь заробляти, бо 
це доводить, що їх розуміє і решта людей!

тим часом з Фішелем непомітно сталася якась важлива пе-
реміна, але зрозуміти її Ульріх, на жаль, не завдав собі клопо-
ту, поквапившись передати Ґердиного батька гурту довкола на-
чальна відділу туцці.
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а там уже вправлявся у красномовстві Штум фон бордвер, 
адже заволодіти Ульріхом йому не пощастило, а бажання виба-
лакатись розпирало йому груди так, що він просто скористав-
ся першою-ліпшою нагодою. 

– Як пояснити сьогоднішній вечір? – вигукував він, по-
вторюючи запитання надвірного радника Швунґа. – Я б від-
повів у його ж таки, так би мовити, виваженому дусі: найкра-
ще – не пояснювати взагалі! Це не жарт, панове, – провадив 
він не без скромних гордощів. – сьогодні пополудні я показу-
вав одній молодій дамочці психіатричну клініку нашого універ-
ситету. в нашій розмові я випадково поцікавився, щó вона в тій 
клініці, власне, шукає, щоб можна було все ж таки дати їй ви-
черпне пояснення. І я почув дотепну відповідь, яка спонукає до 
глибоких роздумів. а сказала та дамочка таке: «Якщо все пояс-
нювати, то людина ніколи нічого у світі не змінить!» 

У відповідь на ці слова Швунґ несхвально похитав головою.
– Щó вона мала на увазі, я, звісно, не знаю, – сказав, ніби 

на своє виправдання, Штум, – і не поділяю її думки цілком, 
але частка істини в цьому виразно відчувається! Розумієте, сам 
я, до прикладу, дуже багатьма настановами завдячую своєму 
товаришеві, який уже не раз допомагав порадами його ясно-
вельможності, а заразом і нашій акції. – він шанобливо пока-
зав на Ульріха. – але те, що сьогодні народжується отут, – це 
своєрідне неприйняття настанов. так я повертаюся до того, що 
стверджував на початку!

– але ж ви хочете… – промовив туцці, – тобто кажуть, ні-
бито добродії з військового міністерства сьогодні хочуть спро-
вокувати якесь патріотичне рішення – збирання громадських 
коштів чи щось таке – задля переозброєння артилерії. зви-
чайно, це має набути лише демонстративного характеру, щоб, 
скориставшись громадською думкою, вчинити певний тиск на 
парламент. 

– Принаймні саме так схильний розуміти багато чого з 
того, що тут сьогодні пролунало, і я! – погодився надвірний 
радник Швунґ. 

– Усе це багато складніше, пане начальник відділу! – ки-
нув ґенерал. 

– а доктор арнгайм? – спитав туцці напрямець. – до-
звольте сказати відверто: чи ви певні, що й арнгайм не хоче 
нічого, крім галицьких нафтових родовищ, які становлять, ска-
зати б, одне ціле з питанням про гармати? 
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– Я можу казати лише про себе й про те, якою мірою це 
стосується мене, пане начальник відділу, – ще раз зауважив 
про всяк випадок Штум. – Усе це багато складніше!

– звичайно, складніше! – відказав, усміхнувшись, туцці.
– звичайно, гармати нам потрібні, – розпалювався ґене-

рал, – і така співпраця, як ви натякнули, з арнгаймом, мож-
ливо, й вигідна. але кажу вам іще раз: я можу висловлювати 
лише власну думку – думку експерта з питань освіти. І ось я 
питаю вас: яка користь із гармат, коли немає духу?!

– тоді чому ж такої ваги надають залученню до цього пана 
Фоєрмауля? – ущипливо спитав туцці. – адже це – чисті-
сіньке поразництво! 

– даруйте, що заперечую, – рішуче сказав ґенерал, – але 
це – дух часу! нині дух часу втілюють дві течії. його ясновель-
можність – он він стоїть з міністром, я щойно звідти, – його 
ясновельможність, до прикладу, каже, що треба виступити з 
гаслом «діяти!», цього вимагає, мовляв, сучасний розвиток. І 
справді, адже великі ідеї людства тепер тішать усіх куди мен-
ше, ніж, приміром, сто років тому. а з другого боку, й альтру-
їстські настрої мають, звісно, свої переваги, хоча з цього при-
воду його ясновельможність каже: якщо хтось відмовляється 
від власного щастя, то за певних умов не завадить і примусити 
його бути щасливим! його ясновельможність, отже, виступає 
за одну течію, хоча не цурається й другої!.. 

– Цього я не зовсім зрозумів, – озвався професор Швунґ. 
– та це й не так просто зрозуміти, – погодився Штум. – 

Почнімо, либонь, ще раз із того, що в самóму дусі часу я роз-
різняю дві течії. Перша течія стверджує, що людина за своєю 
природою добра, якщо тільки їй, так би мовити, дають спокій… 

– Як це «добра»? – урвав його Швунґ. – Хто це так наїв-
но сьогодні міркує? Ми ж бо вже не живемо у світі ідей вісім-
надцятого сторіччя?! 

– тут я вже не можу з вами погодитись, – ображено перей-
шов у захист ґенерал. – візьміть хоч би пацифістів, веґетаріан-
ців, супротивників насильства, прихильників природного спосо-
бу життя, антиінтелектуалів, тих, хто відмовляється служити у 
війську… отак відразу я про всіх згадати не можу. І всі, хто, так 
би мовити, сповнює людину цією вірою, створюють разом одну 
велику течію. та якщо хочете, – додав він з такою притаман-
ною йому готовністю, – то можемо підійти і з другого боку. По-
чнімо хоч би з того, що коли людина сама, власною волею нічого 
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не робить так як слід, то її треба до цього приневолити. тут нам 
дійти спільної думки буде, либонь, легше. Маси потребують міц-
ної руки, вони потребують вождів, які згинають їх у баранячий 
ріг, а не розводять з ними теревені, одне слово, масам потрібно, 
щоб ними правив дух дії. адже людське суспільство складаєть-
ся, так би мовити, лише з невеликого числа добровольців, наді-
лених необхідними нахилами, і з мільйонів, які позбавлені висо-
кого шанолюбства і слугують тільки з примусу. адже приблизно 
так воно і є? а позаяк завдяки досвіду усвідомлення цього по-
малу проклало собі шлях і в нашій акції, то перша течія (адже 
те, що я оце описав,– уже друга течія духу часу), так би мови-
ти, потерпає, що велика ідея любови й віри в людину згине вза-
галі, й тоді до роботи взялися сили, які запустили в нашу акцію 
саме Фоєрмауля, щоб в останню хвилину врятувати те, що мож-
на ще врятувати. так зрозуміти все багато простіше, ніж спер-
шу здається, чи не так? – додав Штум. 

– І що ж буде? – спитав туцці.
– Гадаю, нічого, – відповів Штум. – У нашій акції було 

вже багато течій.
– але ж між цими двома – непримиренна суперечність! – 

зауважив професор Швунґ, який, бувши юристом, змиритися з 
такою непевністю не міг. 

– Якщо казати правду, то ні, – заперечив Штум. – друга 
течія теж хоче, звісно, любити людину. тільки вона вважає, що 
для цього людину треба спершу силоміць переробити. Різниця, 
сказати б, суто технічна.

тепер слово взяв директор Фішель.
– Я надійшов пізніше й усієї розмови, на жаль, не чув; та з 

вашого дозволу хотів би зауважити, що повага до людини сто-
їть, як на мене, все ж таки принципово вище своєї протилеж-
ности! сьогодні ввечері я з кількох боків чув неймовірні дум-
ки – хоч це були вочевидь винятки – про інакодумців і насам-
перед про людей інших національностей!

завдяки бакенбардам, що їх розділяло гладенько виголене 
підборіддя, а також пенсне (воно криво сиділо в нього на носі) 
Фішель мав вигляд англійського лорда, який твердо вірить у 
високі ідеї людської свободи й свободи торгівлі; він не згадав 
про те, що ці ганебні думки чув від Ганса зепа, свого майбут-
нього зятя, рідною стихією якого була «друга течія духу часу». 

– брутальні думки? – перепитав спраглий до інформації 
ґенерал. 
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– надзвичайно брутальні, – підтвердив Фішель.
– Ішлося, мабуть, про «загартування», такі речі, бачте, лег-

ко переплутати, – сказав ґенерал.
 – ні-ні! – вигукнув Фішель. – Це були сповнені знева-

ги, просто-таки революційні думки! ви, мабуть, не знаєте на-
шої підбуреної молоді, пане ґенарал-майор! Я дивом дивувався, 
що таких людей узагалі сюди допускають. 

– Революційні думки? – насторожився Штум, бо йому це 
прийшлося не до шмиги, й посміхнувся так холодно, як лишень 
давало змогу посміхнутися його округле обличчя. – на жаль, 
пане директор, мушу сказати, що особисто я проти самих ре-
волюційних настроїв нічого, анічогісінько не маю. тобто доти, 
звісно, доки їм не дають і справді розв’язати революцію! адже 
в усьому цьому нерідко стільки ідеалізму, що просто жах! а 
щодо того, кого допускати, то акція, покликана охопити всю 
вітчизну, не має аніякісінького права відштовхувати від себе 
конструктивні сили, хоч би в чому вони виявлялися! 

Лео Фішель мовчав. Професор Швунґ не надавав аж тако-
го значення думці вельможі, який до цивільної адміністрації не 
належав. туцці подумки проказував: «Перша течія… друга те-
чія…» Це нагадувало йому про двоє трохи подібних словоспо-
лучень – «перша загата, друга загата», – але ні самі ці слово-
сполучення, ні розмова з Ульріхом, в якій вони трапилися, до 
голови йому не навертались; у ньому лише прокинулися не-
збагненні ревнощі до дружини, пов’язані з цим незагрозли-
вим ґенералом якимись невидимими проміжними ланками, й 
він хоч умри не міг у них розібратися. Коли начальника відді-
лу збудила мовчанка, йому скортіло показати цьому вояка, що 
його, туцці, не зіб’ють з пуття ніякі словесні викрутаси. 

– Якщо все це узагальнити, пане ґенерал, – почав він, – 
то військова партія хоче…

– ох, пане начальник відділу, та ніякої військової партії не-
має! – ту ж мить урвав його Штум. – Ми тільки й чуємо: вій-
ськова партія та військова партія, а тим часом природа військо-
вих така, що вони стоять вище від будь-яких партій!

– ну, тоді, отже, військове відомство, – досить різко відреа-
ґував туцці на те, що його перебили. – ви сказали, нібито самих 
гармат війську замало, нібито йому потрібен і відповідний дух. то 
яким же духом ви тепер зволите заряджати свої гармати? 

– ого, як замахнулися, пане начальник відділу! – вигукнув 
Штум. – Ми почали з того, що я мав дати добродіям пояснен-
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ня з приводу сьогоднішнього вечора, і я сказав, що тут, власне, 
немає чого пояснювати. Це – єдине, в чому я непохитний! бо 
якщо дух часу справді має дві течії, про які я казав, то обидві 
вони теж не за те, щоб «давати пояснення». нині тягнуть руку 
за силами інстинкту, силами крови й таким іншим. Я, звісно, не 
прихильник усього цього, але щось тут таки є!

По цих словах директор Фішель знову скипів і заявив, що 
військові за певних умов ладні навіть піти на змову із самим 
антисемітизмом, аби лиш дістатися до своїх гармат, і це – амо-
рально!

– але ж пане директор! – заспокоїв його Штум. – По-
перше, дрібка антисемітизму не робить погоди, коли люди вже 
взагалі «анти»: німці – проти чехів і мадярів, чехи – проти ма-
дярів і німців, і так далі – кожен проти всіх. а по-друге, саме 
австрійський офіцерський корпус завше був інтернаціональ-
ний, досить лишень поглянути на всі оті італійські, французькі, 
шотландські й казна ще які прізвища; є в нас і ґенерал піхоти 
фон Кон – командує корпусом в ольмюці... 

– боюся все ж таки, ви берете на себе надто багато, – сво-
єю чергою й туцці урвав Штума. – ви інтернаціональні й во-
йовничі, а хочете мати оборудку з націоналістичними й па-
цифістськими течіями. Це ледве не більше, ніж може зроби-
ти професійний дипломат. сьогодні військову політику з вико-
ристанням пацифізму в Європі провадять найдосвідченіші фа-
хівці! 

– але ж політику робимо взагалі не ми! – знов тоном стом-
леного скаржника запротестував Штум проти такого прикрого 
непорозуміння. – його ясновельможність хотів дати власності 
й освіченості останню нагоду духовно об’єднатися. оце й ста-
ло приводом для сьогоднішнього вечора. звісно, якщо цивіль-
ний дух так і не спроможеться об’єднатись, то ми опинимося в 
такому становищі… 

– Цікаво, в якому ж? ось про це якраз і непоганого було 
б почути! – вигукнув туцці, необачливо підбиваючи ґенерала 
прохопитися словом.

– У складному, звісно, – промовив Штум обережно й 
скромно.

Поки ці четверо отак розмовляли, Ульріх уже давно ниш-
ком ушився й тепер розшукував Ґерду, обминаючи збоку гурт 
його ясновельможности й військового міністра, щоб його звід-
ти не покликали. 
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він угледів її ще здалеку, вона сиділа під стіною поруч із 
матір’ю, яка застиглими очима дивилася в салон, а по другий 
бік з неспокійним і норовистим виглядом стояв Ганс зеп. Після 
тієї нещасливої останньої зустрічі з Ульріхом дівчина ще дуж-
че схудла, і що ближче він до неї підходив, то менш чарівніше, 
але чомусь саме через це фатально привабливіше виділялася на 
тлі кімнати її голова й кволі плечі. Коли Ґерда побачила Ульрі-
ха, щоки її враз спалахнули рум’янцем, що його потім зміни-
ла ще глибша блідість, і дівчина мимоволі зробила всім тілом 
такий рух, немовби в неї заболіло серце, але вона чомусь не 
може схопитися рукою за груди. У пам’яті в нього промайнула 
сцена, коли він, знавіснівши від своєї тваринної переваги збу-
джувати її тіло, вчинив наругу над її волею. І ось це тіло, види-
ме для нього під сукнею, сиділо на стільці, діставало накази об-
раженої волі триматися тепер гордо й тремтіло. Ґерда на нього 
не гнівалася, він це бачив, але вона хотіла будь-що з ним «по-
кінчити». він непомітно уповільнив ходу, щоб якомога довше 
помилуватися цією картиною, і таке сповнене насолоди затя-
гування зустрічі, схоже, відповідало взаємному ставленню цих 
двох людей, які ніколи не могли зійтися цілком. 

І коли Ульріх був уже близько й не бачив нічого, крім тре-
пету в обличчі, яке його очікувало, на нього впало щось нева-
гоме, – чи то тінь, чи то хвиля тепла, й він побачив бонадею, 
яка, мабуть, слідкувала за ним і тепер німо, але навряд чи не-
вмисно пройшла повз нього, і він привітався з нею. світ чарів-
ний, якщо його сприймати таким, який він є. на мить безне-
винний контраст поміж розкішним і вбогим, що знайшов свій 
вияв у цих двох жінках, видався йому таким величезним, як 
контраст поміж лугом і камінням біля підніжжя скель, і в Уль-
ріха зринуло таке відчуття, ніби він виходить з паралельної ак-
ції, хоч і з провинною усмішкою на вустах. Коли Ґерда побачи-
ла, як ця усмішка повільно опускається назустріч її простягне-
ній руці, повіки в неї затремтіли.

Цієї миті діотима завважила, що арнгайм повів молодо-
го Фоєрмауля до гурту його ясновельможности й військово-
го міністра, і, бувши досвідченим тактиком, вирішила завадити 
будь-яким знайомствам і розмовам, запустивши до кімнат усю 
обслугу з прохолодними напоями. 
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37.
Порівняння

таких розмов, як оце щойно наведені, було багато, десят-
ки, й усі вони мали щось спільне, що не так просто описа-
ти, але що й замовчати теж не можна, коли не вмієш так, як 
це вмів урядовий радник Мезерічер, подати блискучу картину 
товарис тва за допомогою самого лише переліку: присутні були 
той і та, вбрані були в те й те, казали те й те; саме до цього, 
до речі, і зводиться те, що багато хто вважає щонайсправжні-
сіньким мистецтвом оповіді. Фрідель Фоєрмауль не був, отже, 
жалюгідним облесником – таким він узагалі ніколи не був, – 
просто йому вчасно й доречно спало дещо на думку, коли він 
при Мезерічері сказав про Мезерічера: «По суті, він – Гомер 
нашої доби! ні, цілком серйозно, – додав поет, бо Мезерічер 
уже хотів був зробити якийсь невдоволений жест, – епічно 
непохитне «і», за допомогою якого ви шикуєте в один ряд усіх 
людей і всі події, набуває в моїх очах справжньої величі!» Фо-
єрмауль заволодів шефом «Парламентських і громадських но-
вин», позаяк той не хотів полишати цього вечора, не засвідчив-
ши своєї поваги арнгаймові; однак Фоєрмауля серед названих 
на ім’я гостей Мезерічер усе ж таки не згадав.

не вдаючись у тонкощі різниці між ідіотами й кретинами, 
дозволимо собі лише нагадати, що ідіотові певного ступеня вже 
не до снаги утворити поняття «предки», тоді як уявлення про 
«батька» і «матір» для нього ще цілком звичне. але цим про-
стим сполучним «і» Мезерічер якраз і пов’язував суспільні яви-
ща. Крім того, слід згадати про те, що в нехитрій конкретнос-
ті мислення ідіотів є щось таке, що – і це підтверджує досвід 
усіх спостерігачів – якимсь загадковим чином бере за душу; і 
що поезія також бере переважно за душу, і навіть майже в та-
кий самий спосіб, позаяк її творці нібито прагнуть вирізняти-
ся якомога своєріднішим мисленням. отож коли Фрідель Фо-
єрмауль назвав Мезерічера поетом, то він міг би так само лег-
ко – тобто з тих самих темних мотивів (а в його випадку, зно-
ву ж таки, у хвилину раптового осяяння) – назвати його й іді-
отом і то в прикметний навіть для всього людства спосіб. адже 
те спільне, про що тут ідеться, – це розум у такому стані, коли 
його не стримують жодні широкі поняття, не облагороджують 
жодні розмежування й абстракції, розум у такому стані, в яко-
му можливі щонайгрубіші поєднання, і це особливо наочно ви-
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являється саме в тому, як він обмежується найпростішим спо-
лучником «і», що безпорадно сточує й сточує все докупи, за-
мінюючи недоумкуватому складні взаємозв’язки; можна ствер-
джувати, що й світ, попри весь свій розум, перебуває в такому 
самому спорідненому з недоумством стані; цей висновок навіть 
напрошується сам собою, коли події, що відбуваються у світі, 
намагаєшся збагнути в усій їхній сукупності.

тільки не треба гадати, нібито ті, хто висуває й поділяє ці 
погляди, – одні такі розумні на цілому світі! Річ тут зовсім не 
в окремій людині й не в оборудках, які залагоджує вона чи які 
більш чи менш спритно залагоджує кожен, хто цього вечора 
прийшов до діотими. бо коли, наприклад, невдовзі, у перерві, 
ґенерал Штум зав’язав з його ясновельможністю розмову, під 
час якої люб’язно-вперто й шанобливо-відверто заперечив: «ви 
вже даруйте мені, ясновельможносте, що я категорично не зго-
ден, але в тому, що люди пишаються своєю расою, є не лише 
зарозумілість, а й щось привабливо шляхетне!», – то він до-
бре знав, щó хотів сказати цими словами; погано він знав тіль-
ки, щó ними сказав, бо такі цивільні слова завжди прикриває 
якась обслонка, мов ото груба рукавиця – руку, що нею на-
магаєшся видобути одного сірника з повної коробки. І Лео Фі-
шель, який не відстав від Штума, помітивши, що той нетерпля-
че подався до його ясновельможности, додав:

– Людей треба розрізняти не за расами, а за заслугами!
І в тому, що відповів його ясновельможність, теж була своя 

логіка; граф не звернув уваги на щойно відрекомендованого 
йому директора Фішеля й сказав ґенералові:

– навіщо буржуазії раса? Що камергер має бути дворяни-
ном у шістнадцятому коліні, – цим вона завжди обурювалась, 
це, мовляв, зухвальство. а що вона робить тепер сама? тепер 
вона хоче того самого, ще й більшого. Шістнадцятого коліна їй 
уже мало! Це вже просто снобізм! 

його ясновельможність був роздратований, тож висловлю-
вався він, цілком природно, саме так. та й узагалі те, що люди-
на має розум, сумніву не викликає, вся штука лише в тому, як 
вона застосовує свій розум у суспільному плані. 

його ясновельможність був невдоволений проникненням до 
паралельної акції «народних» елементів, яке він-таки і спричи-
нив. зробити це його змусили різноманітні міркування полі-
тичного й суспільного характеру; сам він визнавав лише «на-
селення держави». його друзі в політиці радили йому: «не ве-
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лика біда, якщо ти послухаєш, щó вони кажуть про расу, про 
її чистоту й про кров; хто взагалі сприймає таку балаканину 
поважно!» – «але ж вони говорять про людину так, немовби 
вона – худобина!» – заперечував граф Ляйнсдорф; він три-
мався католицьких уявлень про людську гідність, які не давали 
йому, хоч він і був великий землевласник, зрозуміти, що ідеали 
птахівництва й конярства можна застосовувати й до дітей бо-
жих. на це його друзі відповідали: «та не дивись ти відразу в 
корінь! до того ж, може, це навіть краще, ніж якби вони розво-
дилися про гуманність і такі інші чужоземні революційні штуч-
ки, як це завжди було досі!» І це зрештою переконало його яс-
новельможність. але граф був невдоволений і тим, що цей Фо-
єрмауль, запросити якого він спонукав діотиму, лише викликав 
нове замішання в паралельній акції і розчарував його. баронеса 
вайден підносила цього поета до небес, і він, Ляйнсдорф, зре-
штою не встояв проти її натиску. «Щодо цього ви маєте цілко-
виту рацію, – визнав граф, – за нинішнього курсу нас справ-
ді можуть звинуватити в онімеченні. Маєте ви рацію й у тому, 
що нам не завадить, либонь, запросити якого-небудь поета, ко-
трий говорить про те, що треба любити всіх людей. але ж зро-
зумійте, накидати це пані туцці я просто не можу!» Проте вай-
ден стояла на своєму і, мабуть, знайшла нові переконливі арґу-
менти, бо наприкінці розмови Ляйнсдорф таки пообіцяв їй за-
жадати від діотими, щоб та запросила Фоєрмауля. «Роблю я це 
без великого бажання, – сказав він. – але міцній руці, щоб 
люди її зрозуміли, потрібні й гарні слова. У цьому я з вами зго-
ден. Маєте ви рацію й у тому, що останнім часом усе посува-
ється надто повільно, немає вже того справжнього завзяття!» 

але тепер ось його ясновельможність був невдоволений. 
Людей він за дурнів не мав, аж ніяк, хоч і вважав себе розум-
нішим від решти й не міг узяти втямки, чому ці розумні люди 
сукупно справляють на нього таке кепське враження. ба біль-
ше, все життя справляло на нього таке враження, немовби по-
ряд із станом розумности й у вчинках окремо взятої людини, 
і в діях офіційних інституцій, що до них він, як відомо, залічу-
вав і віру та науку, існував стан цілковитої нестями загалом. 
Раз у раз народжувалися доти невідомі ідеї, розпалювали при-
страсті і з плином часу зникали; люди гналися то за цим, то за 
тим, упадали з одного забобону в інший; сьогодні вони вітали 
радісними вигуками його величність, а назавтра виголошува-
ли жахливі підбурювальні промови в парламенті; але з усього 
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цього так нічого й не виходило! Якби все це можна було змен-
шити в мільйон разів і перевести, сказати б, у масштаби одні-
єї голови, то вийшла б стеменно та картина непередбачуванос-
ти, забудькуватости, невігластва й блазнювання, яка в уяві гра-
фа Ляйнсдорфа завжди була пов’язана з пацієнтом божевіль-
ні, хоча досі нагоду замислитися над цим граф мав не часто. І 
ось він похмуро стояв у колі добродіїв, розмірковуючи про те, 
що саме ж бо паралельна акція мала виявити істину, й не го-
ден був сформувати яку-небудь думку про віру, думку, від якої 
лише відчував щось приємно-заспокійливе, мов ото тінь від ви-
сокого муру, і мур той був, мабуть, церковний.

– сміх та й годі! – мовив він до Ульріха, по хвилі відмо-
вившись від цієї думки. – Якщо поглянути на все трохи збо-
ку, то це нагадує шпаків, що зграями сидять восени в саду на 
деревах! 

Ульріх повернувся до Ґерди. Їхня розмова не справдила 
того, що обіцяв її початок; від дівчини не можна було почу-
ти майже нічого, крім коротких відповідей, через силу відру-
баних від чогось такого, що клином застрягло в неї у грудях; 
зате більше розмовляв Ганс зеп, він удавав із себе її чатового 
й відразу дав зрозуміти, що це гниле оточення його не залякає. 

– Чи знаєте ви великого фахівця з расових проблем брем-
сгубера? – поцікавився він в Ульріха.

– де він мешкає? – спитав Ульріх.
– У Шердінґу на Лаа, – відповів Ганс.
– Хто він такий? – спитав Ульріх.
– Яке це має значення?! – сказав Ганс. – тепер прихо-

дять саме нові люди! він аптекар!
Ульріх звернувся до Ґерди:
– тепер ви, я чув, заручені по-справжньому!
а Ґерда відповіла:
– бремсгубер вимагає без жалю придушувати всіх, хто на-

лежить до інших рас. Принаймні це не так жорстоко, ніж жа-
літи і зневажати!

Губи в неї знову тремтіли, коли вона вичавлювала із себе 
цю неоковирно зліплену фразу.

Ульріх лише глянув на неї й похитав головою.
– Я цього не розумію! – промовив він, подаючи їй на про-

щання руку.
І ось він стояв біля графа Ляйнсдорфа, не почуваючи за со-

бою жодної провини, мов зірка у безкінечному всесвіті.
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– але якщо дивитися на це не збоку, – по хвилі неквап-
но продовжив свою нову думку граф Ляйнсдорф, – то в го-
лові все крутиться, наче ото собака, що намагається схопити 
зубами кінчик власного хвоста! ось погляньте, – вів далі він, 
– я оце поступився своїм друзям, поступився баронесі вай-
ден, і якщо прислухатися до того, про що ми тут розмовляє-
мо, то окремо ж бо все справляє дуже розумне враження, але 
саме в тому ушляхетненому духовному зв’язку, який ми нама-
гаємося знайти, це справляє враження розгнузданої сваволі й 
цілковитого хаосу! 

навколо військового міністра й Фоєрмауля, якого підвів до 
нього арнгайм, виник гурт, де жваво говорив і любив усіх лю-
дей Фоєрмауль, а навколо самого арнгайма, коли той знову ві-
дійшов убік, склався ще один гурт, у якому згодом Ульріх за-
вважив і Ганса зепа з Ґердою. Чути було, як Фоєрмауль вигу-
кував: 

– Життя пізнають не через навчання, а через доброту! 
Життю треба вірити!

Пані професорка набридер, що стояла випроставшись по-
заду поета, підтвердила:

– Ґьоте теж не став доктором!
Як на неї, то Фоєрмауль узагалі мав багато спільного з Ґьо-

те. військовий міністр стояв також дуже рівно й усміхався так 
само терпляче, як звик на парадах, відповідаючи на привітан-
ня, довго тримати руку біля козирка. 

Граф Ляйнсдорф поцікавився:
– а скажіть, хто такий, власне, цей Фоєрмауль?
– його батько держить в Угорщині кілька підприємств, – 

відповів Ульріх. – здається, щось пов’язане з фосфором, при-
чому робітники там довше, ніж до сорока років, не живуть. не-
кроз кісток, професійна хвороба. 

– Гаразд, а цей хлопець? – доля робітників Ляйнсдорфа 
не цікавила. 

– Кажуть, учився в університеті. здається, на юридичному. 
його батько домігся всього самотужки, і йому, кажуть, було бо-
лісно, що син не хотів учитися. 

– а чом же він не хотів учитись? – допитувався граф 
Ляйнсдорф, який цього дня був вельми розважливий. 

– Господи боже, – промовив, стенувши плечима, Ульріх, 
– мабуть, «батьки і діти». Коли батько бідний, сини люблять 
гроші; а коли татусь має гроші, то сини люблять, навпаки, всіх 
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людей. Хіба ви, ясновельможносте, нічого не чули про пробле-
му синів у наш час?

– Чого ж, я про це щось чув. але чому цьому Фоєрмаулю 
протегує арнгайм? невже це пов’язано з нафтовими родови-
щами? – поцікавився граф Ляйнсдорф.

– Ясновельможність знають і про це?! – вигукнув Ульріх.
– ну звісно, я знаю про все, – терпляче відповів Ляйнс-

дорф. – але ось чого я не можу взяти втямки ніяк: про те, що 
люди мають одне одного любити й що для цього уряду потріб-
на міцна рука, було відомо завжди. то чого ж питання раптом 
стає так: або – або?

– Ясновельможносте, ви завжди хотіли бачити вияв почут-
тів, що йде з гущі народу. отакий вигляд він і повинен мати! 

– ет, це неправда!.. – гаряче заперечив Ляйнсдорф, але 
сказати що-небудь іще йому не дав Штум фон бордвер, який 
відійшов від гурту арнгайма, схвильовано поспішаючи довіда-
тися про щось від Ульріха. 

– даруйте, ясновельможносте, що я вас перебиваю, – по-
просив ґенерал. – але ти мені скажи, – звернувся він до Уль-
ріха, – чи справді можна стверджувати, нібито людина слуха-
ється лише своїх емоцій, але аж ніяк не здорового глузду? 

Ульріх спантеличено звів на нього очі.
– там є один такий марксист, – пояснив Штум, – який 

стверджує, так би мовити, що економічний базис людини ціл-
ком і повністю визначає її ідеологічну надбудову. а йому за-
перечує психоаналітик; той стверджує, що ідеологічна надбу-
дова – цілком і повністю продукт базису, який становлять ін-
стинкти. 

– не так це просто, – сказав Ульріх, збираючись ушитися.
– так я завше й кажу! але що з того! – одразу відповів ґе-

нерал, не зводячи очей з Ульріха.
але тепер слово взяв знову Ляйнсдорф.
– а ви знаєте, – звернувся він до Ульріха, – десь при-

близно про таке щойно хотів побалакати і я. адже хай там 
який буде базис – чи то економічний, чи то статевий, – одне 
слово, перед цим я хотів сказати ось що: чому в надбудові люди 
такі ненадійні?! бо є такий вислів, він уже став приказкою: світ 
збожеволів. зрештою, іноді справді здається, що так воно й є!

– Це – психологія мас, ясновельможносте! – знову втру-
тився вчений ґенерал. – Поки справа стосується мас, я дуже 
добре це розумію. Масами керують лише інстинкти, до того ж, 



396

певна річ, саме ті, які властиві більшості індивідів. Це – логіч-
но! тобто це, звісно, нелогічно. Масам логіка чужа, логічними 
думками вони послуговуються тільки задля того, щоб причепу-
ритися! Чим вони керуються насправді, то це – тільки й лише 
навіюванням. Якщо ви віддасте в мої руки газети, радіо, кіно-
промисловість і, може, ще кілька інших засобів культури, то я 
обіцяю за кілька років – як колись сказав мій товариш Ульріх 
– з людей зробити людоїдів! саме через це людству й потріб-
на тверда оруда! а втім, ви, ясновельможносте, знаєте про це 
краще, ніж я! але що й окремо взята людина, за певних умов 
така високопоставлена, може бути теж нелогічною – в це я ні-
защо не повірю, хоч це стверджує навіть арнгайм. 

Чим міг Ульріх підсобити своєму товаришеві в цій випад-
ковій суперечці? Як ото вудка замість рибини часом витягує 
з води жмут водоростей, так на ґенераловому запитанні повис 
заплутаний клубок теорій. Чи людина керується лише своїми 
емоціями й робить, відчуває, ба навіть обмірковує тільки те, 
до чого її спонукають позасвідомі потоки бажань або, як тепер 
припускають, трохи лагідніший бриз насолоди? Чи не керуєть-
ся вона все ж – а сьогодні припускають і таке – скоріше здо-
ровим глуздом і волею? Чи вона керується переважно певними 
емоціями, наприклад сексуальними, як тепер припускають? Чи, 
може, вона зазнає все ж таки психологічного впливу економіч-
них умов, а не впливу переважно сексуальних емоцій, як нині 
також припускають? таку складну структуру, яку становить 
людина, можна розглядати з багатьох боків, обираючи віс сю 
для теоретичної картини то те, то те; виходять неповні істини, 
із взаємопроникнення яких поволі виростає повна. та чи вирос-
тає вона насправді? досі щоразу, коли яку-небудь неповну істи-
ну приймали за єдино слушне пояснення, це за себе помщалося. 
але, з другого боку, навряд чи можна було б прийти до цієї не-
повної істини, не надавши їй спочатку надто великого значення. 
тож історія істини й історія почуттів пов’язані численними нит-
ками, однак історія почуттів канула в морок. ба більше, на Уль-
ріхове переконання, то була навіть не історія, а якесь безладне 
нагромадження подій. смішно, наприклад, що релігійні, а отже, 
либонь, і сповнені пристрасти думки про людину, народжені се-
редньовіччям, були перейняті вірою в її розум і волю, тоді як 
нині багато вчених (єдина їхня пристрасть, якщо вони взагалі на 
неї здатні, полягає в тому, що вони надто багато курять) вважа-
ють почуття основою всього, що є в людині. 
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отакі думки снували в голові Ульріха, і він, звичайно, не 
мав жодного бажання відповідати на балаканину Штума, який, 
утім, на це й не очікував, а лише намагався остигнути, перше 
ніж повернутись туди, звідки прийшов.

– Графе Ляйнсдорф! – стиха промовив Ульріх. – Прига-
дуєте, колись я порадив вам заснувати ґенеральний секретарі-
ат з усіх питань, для вирішення яких однаковою мірою потріб-
ні душа і точність?

– Пригадую, звичайно, – відповів Ляйнсдорф. – Я розпо-
вів про це навіть його преосвященству, й він щиро посміявся. 
але сказав, що ви надто пізно з’явилися!

– І все ж таки це – саме те, ясновельможносте, з приво-
ду чого ви щойно пошкодували, що його немає! – вів далі Уль-
ріх. – ви кажете, що сьогодні світ уже не пам’ятає про те, чого 
він хотів учора, що його настрої міняються без достатньої на 
те причини, що він завжди збуджений, що він не приходить до 
жодного результату й що якби уявити собі в одній-єдиній го-
лові все, що діється в головах усього людства, то в ній справді 
виявилася б ціла низка відомих ознак атрофії, які свідчать про 
розумову неповноцінність…

– надзвичайно слушно! – вигукнув Штум фон бордвер, 
який, пишаючись надбаними пополудні знаннями, визнав за 
потрібне затриматися ще трохи. – Це – досить точна карти-
на… ет, знов забув, як називається та психічна недуга, але це 
– її точна картина!

– ні, – відказав, усміхнувшись, Ульріх, – назвати це 
картиною якоїсь певної психічної недуги, безперечно, не 
можна. бо що відрізняє здорову людину від психічно хво-
рої? саме те, що здорова має всі психічні недуги, а хвора 
– лише одну! 

– дуже дотепно! – вигукнули в один голос, хоч і трохи різ-
ними словами, Штум із Ляйнсдорфом, а потім такою самою ма-
нерою додали: – але що це, власне, означає? 

– Це означає, – відказав Ульріх, – ось що: якщо під мо-
раллю розуміти реґулювання всіх отих стосунків, до яких на-
лежать почуття, уява й таке інше, то кожен окремий індивід у 
цих стосунках пристосовується до решти людей, нібито набу-
ваючи в такий спосіб певної усталености, але всі разом у мора-
лі не виходять зі стану божевілля! 

– ну, це вже занадто! – добродушно промовив граф Ляйс-
дорф, а ґенерал і собі докинув:
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– але ж послухай, у кожного має бути все ж таки влас-
на мораль; адже нікому не можна диктувати, кого йому люби-
ти – кішку чи собаку! 

– невже цього не можна диктувати, ясновельможносте?! 
– настійно спитав Ульріх.

– так, колись, – дипломатично відповів граф Ляйнсдорф, 
хоч усе ще й у полоні своєї довірливої переконаности, що «іс-
тинне» є в усіх сферах, – колись із цим було краще. а тепер?

– У такому разі нам лишається перманентна війна релі-
гій, – сказав Ульріх.

– ви називаєте це війною релігій? – зацікавлено спитав 
Ляйнсдорф.

– а як же ще?
– Що ж, досить непогано. дуже влучне визначення ниніш-

нього життя. до речі, я завше здогадувався, що у вас криється 
зовсім непоганий католик! 

– Я католик дуже поганий, – відповів Ульріх. – Я не вірю, 
що бог на землі був, а вірю в те, що він іще прийде. але аж 
тоді, як шлях йому робитимуть коротшим, ніж робили досі!

його ясновельможність відкинув це твердження сповнени-
ми гідности словами:

– Це – понад моє розуміння!

38.
Назріває велика подія. Але ніхто цього не помічає

а ґенерал, навпаки, вигукнув:
– на жаль, я мушу негайно повернутися до його превосхо-

дительства. але ти неодмінно ще поясниш мені все це потім, 
я тебе так не відпущу! з вашого дозволу, панове, я підійду до 
вас ще раз!

Лайнсдорф, судячи з його вигляду, хотів був щось сказати, 
думка в нього напружено працювала, та щойно вони з Ульрі-
хом лишилися самі, як їх оточили люди, котрих принесла сюди 
загальна коловерть і затримала притягальна постать його ясно-
вельможности. Про те, що перед цим сказав Ульріх, ніхто вже, 
звичайно, не згадував і словом, усі, крім нього самого, про це 
вже забули, коли ззаду хтось узяв його під руку, й поруч по-
стала аґата.
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– Чи ти знайшов уже причину захищати мене? – лагідно, 
але ущипливо спитала вона.

не випускаючи її руки, Ульріх відвернувся разом з аґатою 
від людей, з якими досі стояв.

– Чи не пора нам додому? – спитала аґата. 
– ні, – відказав Ульріх, – я піти ще не можу.
– тебе, мабуть, не відпускають звідси прийдешні часи, за-

для яких ти маєш берегти тут свою чистоту? – збиткувалася 
над ним аґата.

Ульріх притис до себе її лікоть.
– Мені здається, це промовляє на мою користь, що моє міс-

це не тут, а у в’язниці! – прошепотіла вона йому на вухо.
вони пошукали куточка, де могли б усамітнитися. сходини 

вже просто-таки вирували й поволі перемішували своїх учас-
ників. та загалом усе ще вирізнялися два головні гурти: навко-
ло військового міністра розмови точилися про мир і любов, на-
вколо арнгайма тепер – про те, що німецька м’якість найпиш-
ніше розквітає під захистом німецької сили. 

арнгайм слухав це доброзичливо, бо ніколи не відкидав 
щиро висловлених думок, а надто любив свіжі. його турбу-
вало, чи не наштовхнеться справа з нафтовими родовища-
ми на труднощі в парламенті. він не мав сумніву, що уник-
нути протидії слов’янських політиків у жодному разі не по-
щастить, і сподівався заручитися підтримкою німецьких. в 
урядових колах усе йшло непогано, коли не брати до ува-
ги певної ворожости в міністерстві чужоземних справ, вели-
кого значення якій він не надавав. другого дня він мав їха-
ти до будапешта.

ворожих «спостерігачів» навколо нього й решти головних 
постатей крутилося чимало. найшвидше їх можна було розпіз-
нати з того, що вони з усім погоджувалися й були такі люб’язні, 
хоч до рани прикладай, тоді як решта людей трималися все ж 
таки переважно різних поглядів.

одного такого туцці спробував переконати словами:
– Усе, що кажуть, нічого не означає! Це взагалі нічого не 

означає!
Ще один йому повірив. Це був парламентар. але він не змі-

нив думки, з якою сюди прийшов, – що тут коїться все ж таки 
щось недобре.

а його ясновельможність у розмові зі ще одним таким до-
питливим, захищаючи цей вечір, сказав, навпаки, таке:
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– Шановний ви мій, від тисяча вісімсот сорок восьмого 
року навіть революції робляться лише балаканиною!

Хибно було б у таких відмінностях не бачити нічого, крім 
припустимого відступу від загалом неминучої в житті однома-
нітности; а проте цю багату на наслідки помилку роблять май-
же так само часто, як промовляють фразу: «Це справа почут-
тів!», обійтися без якої наш розум, схоже, ну геть не може, бо 
так уже він влаштований. Ця неодмінна фраза відділяє те, що 
в житті має статися, від того, що може статися. 

– вона відділяє, – сказав Ульріх аґаті, – усталений лад від 
наданої особистої свободи дій. Ця фраза відділяє раціоналізо-
ване від того, що вважають ірраціональним. У звичайному сво-
єму вживанні вона означає визнання того, що людяність у го-
ловних речах – це необхідність і неминучість, а в речах дру-
горядних – якась підозріла сваволя. Люди вважають, що жит-
тя обернулося б на в’язницю, якби ми не мали змоги віддава-
ти перевагу вину над водою, бути атеїстами чи святенниками, 
і ніхто й думки не припускає, що коли йдеться про почуття, то 
справді можна віддавати чому-небудь перевагу; щодо почуттів, 
то скоріше є речі дозволенні й недозволенні, хоча чітких меж 
між ними й немає. 

Питання почуттів між Ульріхом і аґатою було недозволен-
не, і вони, тримаючись попідруки й марно шукаючи очима за-
тишного куточка, розмовляли лише про це зібрання, хоч по-
тай не переставали нестямно тішитися тим, що після пере-
сварки зійшлися знов. а щодо вибору – любити всіх людей 
на світі чи спершу якусь їхню частину знищити, – то він, на-
впаки, вочевидь був питанням почуттів двічі дозволенним, а 
то в діотиминому домі й при його ясновельможності це пи-
тання не обговорювали б так гаряче, хоч воно, до того ж, ще 
й поділяло гостей на два ворожі табори. Ульріх стверджував, 
що винахід «питання почуттів» зробив справі почуттів найгір-
шу послугу з усіх, які цій справі будь-коли робили, й, бажаю-
чи пояснити сестрі неймовірне враження, яке на нього спра-
вив цей вечір, повів мову про це так, що мимоволі повернув-
ся до перерваної вранці розмови, немовби хотів знайти для 
неї виправдання.

– Просто не знаю, з чого й почати, – промовив він, – щоб 
не навести на тебе нудьгу. а можна, я поясню тобі, щó я розу-
мію під «мораллю»? 

– Прошу, – відповіла аґата.
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– Мораль – це реґламентування поведінки всередині якої-
небудь спільноти, але насамперед – реґламентування вже сво-
їх власних мотивів, тобто почуттів і думок.

– Як на кілька годин, то це – великий проґрес! – відказа-
ла, засміявшись, аґата. – Ще сьогодні вранці ти сказав, ніби-
то не знаєш, що таке мораль!

– звичайно, не знаю. а проте можу дати тобі добрий деся-
ток пояснень. найдавніше – що бог з усіма подробицями від-
крив нам порядок життя… 

– найдавніше і, мабуть, найпрекрасніше! – сказала аґата.
– але найімовірніше те, – наголосив Ульріх, – що мораль, 

як і будь-який порядок, народжується внаслідок примусу й на-
силля! Група людей приходить до влади й просто накидає ре-
шті правила й засади, які забезпечують їй, цій групі, пануван-
ня. але водночас вона дотримується тих правил і засад, які під-
несли на висоту її саму. тому водночас вона слугує прикладом. 
водночас вона під впливом протидії сама зазнає змін. Усе це, 
звісно, багато складніше, ніж можна описати кількома слова-
ми, а оскільки відбувається це аж ніяк не без участи розуму, 
але й аж ніяк не завдяки розуму, а завдяки практиці, то вна-
слідок цього зрештою виходить таке собі неозоре плетиво, яке 
незалежно, мов небо Господнє, простирається над світом. І все 
ідентифікує себе з цією сферою, хоча ця сфера не ідентифі-
кує себе ні з чим. Інакше кажучи: все моральне, але сама мо-
раль – не моральна!.. 

– з її боку це просто чарівно, – сказала аґата. – але зна-
єш, сьогодні я зустріла гарну людину! 

такий поворот у розмові трохи здивував Ульріха, та коли 
аґата заходилася розповідати йому про зустріч із Лінднером, 
він насамперед спробував витлумачити цю зустріч у руслі влас-
них думок. 

– Гарних людей ти знайдеш сьогодні й тут, десятки, – про-
мовив він, – але якщо дозволиш мені сказати ще кілька слів, 
то довідаєшся, чому тут є люди й погані.

отак розмовляючи й обходячи метушню, вони дійшли до 
передпокою, й Ульріх замислився, в який бік їм тепер повер-
нути; на думку спала й діотимина кімната, й комірчина Ра-
хель, але ні туди, ні туди входити йому вже не хотілось, отож 
вони з аґатою лишилися поки що серед безлюдного одягу, 
що висів у передпокої. Ульріх не знав, як продовжити розмо-
ву далі. 
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– Я мав би, власне, ще раз почати спочатку, – промовив 
він, зробивши нетерплячий і безпорадний жест. І раптом ска-
зав: – ти не хочеш знати, як учинила – добре чи погано, але 
тебе тривожить, що й те, й те ти робиш, не маючи твердого 
мотиву! 

аґата кивнула головою.
він узяв обидві її руки в свої.
тьмяве мерехтіння її шкіри й запах невідомих йому рослин, 

що йшов із неглибокого викоту сукні в нього перед очима, – 
все це на мить утратило земне значення. Поштовхи крови пе-
редавалися з рук у руки. Глибокий рів несьогосвітнього похо-
дження, здавалося, замкнув їх на нічийній землі. 

йому раптом забракло уяви, щоб усе це назвати; десь по-
ділися навіть слова, до яких він часто вдавався в такому разі. 
«Ми поводитимемось не під впливом миттєвого імпульсу, а від-
повідно до стану, що триватиме до кінця». – «так, щоб це при-
вело нас до того центру, звідки вже не можна вернутись і взя-
ти все назад». – «не від останньої грані з її непостійністю, а 
від єдиного, незмінного щастя». такі фрази просилися Ульрі-
хові на язик, і він міг би, здавалося йому, промовити їх уголос, 
якби тепер потрібно було лише говорити; але в тій конкретній 
їхній із сестрою ситуації, де такі фрази можна було застосува-
ти, це виявилося раптом неможливим. І це його хвилювало й 
робило безпорадним. однак аґата добре його розуміла. І мала 
бути б щасливою, що це вперше шкаралупа навколо нього лус-
нула і її «суворий брат» оголив усе, що мав у собі, мов яйце, 
що впало додолу. але цього разу її почуття, на подив їй, були 
не цілком готові приєднатися до його почуттів. Між ранком і 
вечором тепер лежала ота незвичайна зустріч із Лінднером, і 
хоч той чоловік викликав у неї просто зчудування й цікавість, 
навіть такої зернинки було вже досить, щоб не виникло безкі-
нечного віддзеркалення пустельницького кохання. Ульріх від-
чув це по її руках, перше ніж аґата встигла що-небудь відпові-
сти, і вона… не відповіла нічого. 

він здогадався, що ця несподівана її замкненість пов’язана 
з подією, про яку сестра недавно йому розповіла. Присоромле-
ний і спантеличений тим, що його почуття дістали відкоша, він 
похитав головою й сказав:

– ти так багато очікуєш від доброти того чоловіка, що аж 
прикро! 

– Мабуть, таки прикро, – визнала аґата.
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Ульріх звів на неї погляд. він зрозумів, що для сестри ця зу-
стріч означає більше, ніж усі залицяння, що випали на її долю, 
відколи вона була під його опікою. він навіть трохи знав того 
чоловіка; Лінднер брав участь у громадському житті; то він ко-
лись, на першому засіданні паралельної акції, виголосив корот-
ку, зустрінуту гнітючою мовчанкою промову, де йшлося про 
«історичний момент» чи про щось таке, – незграбну, щиру 
й малозначущу… Мимоволі Ульріх озирнувся; але він не при-
гадував, щоб той чоловік траплявся йому серед цих гостей, та 
й знав, що його вже не запрошували. Ульріх, мабуть, зустрі-
чав його час від часу де-небудь іще, либонь, в учених колах, 
або читав які-небудь його праці, бо в міру того, як він напру-
жував пам’ять, з ультрамікроскопічних слідів, що лишилися в 
ній, в’язкóю, відразливою краплею тужавіла думка: «Прісний 
віслюк! Якщо претендуєш на досить високий рівень, то тако-
го чоловіка не можна сприймати серйозно, як і професора Га-
ґауера!»

він сказав про це аґаті.
аґата нічого не відповіла. навіть потисла йому руку.
Ульріх відчував: діється щось украй безглузде, але спинити 

його не можна!
Цієї миті до передпокою ввійшли люди, і брат із сестрою 

відступили одне від одного.
– Провести тебе знов туди? – спитав Ульріх.
аґата відповіла заперечливо й роззирнулася, шукаючи ви-

хід із становища. 
Ульріхові раптом сяйнула думка, що сховатися від людей 

можна лише на кухні.
там кухарка наповнювала напоями батареї склянок і накла-

дала на таці тістечка. Жінка метушилася не присідаючи; Ра-
хель і солиман очікували своєї поклажі, але між собою не пе-
решіптувались, як бувало при такій нагоді колись, а стояли не-
рухомо й нарізно. Коли ввійшли Ульріх з аґатою, маленька Ра-
хель зробила кніксен, а солиман просто чемно викотив свої 
темні очі, й Ульріх сказав: 

– У кімнатах така духота… Можна у вас чим-небудь осві-
житися?

він сів з аґатою біля вікна й поставив на підвіконня про люд-
ське око тарілки й склянки, щоб, коли хто-небудь увійде, все 
мало такий вигляд, ніби двоє друзів дому дозволили собі трохи 
розважитись. Коли вони всілися, Ульріх стиха зітхнув і сказав:
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– отже, це лише питання почуттів, якою людиною вважа-
ти професора Лінднера – доброю чи нестерпною!

аґата знайшла роботу своїм пальцям: вона заходилася роз-
гортати цукерку.

– Інакше кажучи, – провадив далі Ульріх, – почуття не 
можуть бути щирі чи фальшиві! Почуття лишаються справою 
особистою! вони зостались у сфері навіювання, уяви, переко-
нання! Ми з тобою не відрізняємося від тих, хто там, у кімна-
тах! Чи знаєш ти, чого вони там хочуть? 

– ні. а хіба це не однаково?
– Може, й не однаково. адже вони становлять два табори, 

з яких один так само має рацію чи її не має, як і другий.
аґата сказала, що, на її думку, вірити в людську доброту – 

все ж таки трохи краще, ніж вірити лише в гармати й політику, 
навіть якщо те, як ти в цю доброту віриш, і смішно.

– І який же він, той чоловік, з яким ти познайомилась? – 
поцікавився Ульріх.

– ох, сказати про це не можна. він добрий! – промовила 
сестра й засміялась. 

– ти не повинна надавати значення ні тому, що здається 
добрим тобі, ні тому, що здається добрим Ляйнсдорфу! – сер-
дито відповів Ульріх.

Усміхнені обличчя в обох були напружені від збудження; 
легенький струм ввічливих веселощів стримували глибші су-
противні струми. Рахель відчувала це корінцями волосся під 
наколкою; але вона й сама була така нещасна, що сприйма-
ла це відчуття багато глухіше, ніж колись, і воно нагадувало 
спомин про кращі часи. Чарівна округлість її щічок непомітно 
змарніла, чорний вогонь в очах потьмянів від журби. Якби Уль-
ріх мав настрій, щоб порівняти її вроду з вродою сестри, то за-
вважив би, що колишній чорний блиск Рахель розкришився, 
як вуглина, яку переїхав важкий віз. але Ульріх не помічав ді-
вчини. вона була вагітна, й ніхто про це не знав, крім солима-
на, який, не розуміючи реальности біди, відповідав на неї ро-
мантичними й безглуздими планами. 

– Уже століттями, – вів далі Ульріх, – світ усвідомлює іс-
тинність думки й тому розумом до певної міри визнає свободу 
думки. водночас почуття досі не мали ні суворої школи істини, 
ні свободи пересування. бо кожна мораль реґламентувала по-
чуття для своєї доби лише тією мірою – й у цих межах реґла-
ментувала досить суворо, – якою для дій, вигідних цій мора-
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лі, потрібні були певні головні засади й головні почуття; а ре-
шту вона віддавала на волю особистости, її власній грі почут-
тів, непевним зусиллям мистецтва й академічним дискусіям. 
отож мораль пристосовувала почуття до власних потреб, вона 
не дбала про їхній розвиток, хоч сама від них і залежить. адже 
вона ж таки й становить порядок і єдність почуттів. 

але в цьому місці Ульріх змовк. на своєму збудженому об-
личчі він відчув зацікавлений погляд Рахель, хоча тепер захо-
плюватися справами великих людей так безоглядно, як колись, 
вона вже й не могла.

– смішно, мабуть, що я навіть тут, на кухні, розбалакую 
про мораль, – збентежено сказав він. 

аґата дивилася на нього напруженим, замисленим погля-
дом. Ульріх нахилився до неї ближче і з нервово-жартівливим 
усміхом додав:

– але це – тільки ще одне означення такого стану при-
страсти, який повстає проти цілого світу! 

Проти його волі знов дала про себе знати суперечність ми-
нулого ранку, коли він виступив у неприємній ролі такого собі 
ментора. але по-іншому він не міг. Мораль означала для нього 
не залежність, не осмислену мудрість, а безкінечну сукупність 
можливостей жити. він вірив у здатність моралі вдосконалюва-
тись, у міру її поширення, а не лише, як це часто буває, в міру 
її пізнання, так ніби вона – щось готовеньке, для чого люди-
на ще просто недостатньо чиста. він вірив у мораль, не вірячи 
якійсь певній моралі. зазвичай під мораллю розуміють щось на 
кшталт поліційних вимог, завдяки яким у житті підтримують 
лад; а позаяк життя не дослухається навіть їх, то вони нагаду-
ють щось таке, що не зовсім можна виконати, і в такий сум-
нівний спосіб нагадують, отже, й ідеал. але до такого рівня мо-
раль зводити не можна. Мораль – це фантазія. ось що він хо-
тів, щоб побачила аґата. І ще одне: фантазія – це не сваво-
ля. Якщо віддати фантазію на поталу сваволі, то помста неми-
нуча. слова крутилися в нього на язику. він ладен був повес-
ти мову про ту обділену увагою відмінність, що розум різнома-
нітні часи на свій лад розвивали, а моральну фантазію на свій 
лад стримували й замикали. він ладен був вести мову про це, 
бо результат – ось він: з одного боку, більш-менш рівна, по-
при всі сумніви, лінія розуму і його утворень, яка проходить, 
здіймаючись, крізь усі метаморфози історії, а з другого – схо-
же на гору черепків звалище почуттів, ідей, життєвих можли-
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востей, де всі вони так і лежать шарами, народившись вічним 
непотребом і виявившись покинутими. бо ще один результат 
такий: є, зрештою, безліч можливостей мати ту чи ту думку, 
щойно мова зайде про сферу життєвих засад, але нема жодної 
можливости ці думки поєднати. бо результат такий: ці думки, 
на маючи жодної можливости дійти згоди, стають на прю одна 
проти одної. бо загалом результат такий: роздратовані емоції 
бовтаються в людстві, мов у незакріпленій діжці вода. І Ульріх 
мав одну ідею, яка вже цілий вечір не давала йому спокою; за-
галом то була його давня ідея, просто цього вечора їй раз у раз 
траплялися підтвердження, й він хотів показати аґаті, в чому 
полягає помилка і як можна було б її виправити, коли б усі за-
хотіли, і річ була, власне, лише в його болісному намірі довес-
ти, що й відкриттям власної фантазії також краще не довіряти.

й аґата, нишком зітхнувши, як ото хутенько робить жінка, 
перше ніж відмовитися від опору й здатися, сказала:

– виходить, усе треба робити все ж таки «з принципу»? 
– І поглянула йому в очі, усміхом відповідаючи на його усміх.

але він відповів:
– так, але тільки з якогось одного принципу! 
І це було зовсім не те, що він мав намір сказати. Це при-

йшло знову зі сфери сіамських близнюків і тисячолітнього 
царства, де життя розквітає в чарівній тиші, мов квітка, і хоч 
слова свої він узяв не зі стелі, натякали вони саме на межі дум-
ки, самотні й оманливі. аґатин погляд нагадував розколений 
агат. Якби цієї миті Ульріх сказав був трохи більше чи тор-
кнувся її рукою, сталося б щось таке, що зникло, розтануло б, 
перше ніж вона збагнула б, щó то було. бо казати щось біль-
ше Ульріх не хотів. він узяв якийсь фрукт і почав чистити його 
ножем. Ульріх був щасливий, що відстань, яка ще недавно від-
діляла його від сестри, злилася в неомірну близькість, але він і 
зрадів, коли їхню розмову цієї хвилини перебили.

Це був Штум фон бордвер; з лукавим поглядом командира 
дозору, який зненацька заскочив ворога на ночівлі, ґенерал за-
зирнув на кухню.

– даруйте, що заважаю! – вигукнув він, переступаючи по-
ріг. – але tête-а-tête з братом, ласкава пані, – не такий уже й 
великий злочин! – Потому звернувся до Ульріха: – тебе шу-
кають, як голку в стіжку сіна!

І тоді Ульріх сказав ґенералові те, що перед цим хотів ска-
зати аґаті. але спершу спитав:
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– Хто шукає?
– Я ж мав повести тебе до міністра! – дорікнув йому Штум.
Ульріх махнув рукою. 
– та вже й не треба, – добродушно сказав ґенерал. – ста-

рий щойно вже пішов. але я, з огляду на мої власні повнова-
ження, потім, коли ласкава пані знайде собі краще товариство, 
ніж твоє, ще маю допитати тебе, щó ти мав на увазі, коли ка-
зав про оту «війну релігій», якщо ти зволиш пригадати свої ж 
таки слова. 

– а ми саме про це й розмовляємо, – відповів Ульріх.
– невже?! Цікаво! – вигукнув ґенерал. – виходить, лас-

кава пані теж думає про мораль?
– У мого брата тільки й розмов, що про мораль, – попра-

вила його, всміхнувшись, аґата.
– сьогодні це було просто-таки головне питання на поряд-

ку денному! – зітхнув Штум. – Ляйнсдорф, наприклад, лише 
кілька хвилин тому заявив, буцімто мораль має таке саме зна-
чення, що й їжа. а я так не вважаю! – сказав він, з насоло-
дою схиляючись над солодощами, які йому запропонувала аґа-
та. Це в нього мав бути жарт. 

– Я теж так не вважаю! – втішила його аґата.
– офіцер і жінка повинні мати мораль, хоч вони й не лю-

блять про це балакати, – імпровізував далі ґенерал. – Хіба я 
не правду кажу, ласкава пані?

Рахель старанно витирала своїм фартушком стільця, якого 
принесла для ґенерала, й слова його вразили її в саме серце; в 
неї мало не виступили сльози.

а Штум усе не давав спокою Ульріхові:
– то як там щодо «війни релігій»? 
але не встиг Ульріх і рота розтулити, як ґенерал знов урвав 

його словами:
– ти знаєш, у мене таке враження, що й твоя кузина шу-

кає тебе в усіх кімнатах, і я випередив її лише завдяки своїй 
військовій кмітливості. тож не гаятиму часу. Це вже, знаєш, ні 
в тин, ні у ворота – те, що там коїться! нас просто-таки комп-
рометують! а вона… як би це сказати? вона попустила віжки! 
знаєш, що там вирішили? 

– Хто вирішив?
– багато хто вже пішов. а дехто лишився й дуже уважно 

прислухається до того, що діється, – пояснив ґенерал. – отож 
сказати, хто вирішує, не можна.
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– тоді, мабуть, краще буде, якщо ти спершу скажеш, щó 
вони там вирішили, – промовив Ульріх.

Штум фон бордвер стенув плечима. 
– ну гаразд. але у процедурно-формальному сенсі слова 

це, на щастя, ніяке не рішення, – заявив він. – бо всі відпо-
відальні особи, хвалити бога, вчасно пішли. тож можна сказа-
ти, що це – всього-на-всього партикулярне рішення, пропози-
ція, вотум меншости. Я стоятиму на тому, що офіційно ми про 
це нічого не знаємо. але ти маєш сказати своєму секретареві, 
щоб нічого не потрапило до протоколу. даруйте, ласкава пані, 
– звернувся він до аґати, – що я тут розмовляю про справи!

– але що, власне, сталося? – спитала вона.
Штум зробив широкий жест.
– Фоєрмауль… Якщо ласкава пані пригадує цього молоди-

ка, якого ми запросили, по суті, лише задля того… як би його 
сказати?.. тому що він представляє дух часу й тому що нам 
однаково довелося запрошувати й опозиційних представників. 
отож можна було сподіватися, що без шкоди для справи й 
навіть діставши певні духовні стимули, пощастить обговорити 
речі, які мають, на жаль, велике значення. ваш брат-бо про це 
знає, ласкава пані; думалося звести міністра з Ляйнсдорфом і 
арнгаймом, щоб побачити, чи не заперечує Ляйнсдорф проти 
певних… патріотичних концепцій. І якщо брати загалом, то не 
можна сказати, що я цілком незадоволений, – довірчо звер-
нувся він знов до Ульріха. – Щодо цього справа пішла на лад. 
та поки це діялося, той Фоєрмауль і такі, як він… – У цьому 
місці Штум вирішив, що треба дати аґаті певні пояснення. – 
то отож, представник думки, нібито людина – це таке собі 
мирне й ніжне створіння, яке треба пестити й леліяти, а також 
представники, котрі стверджують приблизно протилежне, тоб-
то що задля порядку потрібна міцна рука й таке інше, – цей 
Фоєрмауль укупі з тими другими завели між собою суперечку 
й, перше ніж їм устигли завадити, ухвалили спільне рішення! 

– спільне? – хотів переконатися Ульріх.
– атож. Це я тільки так розповідав, ніби все оте – жарти, 

– запевнив його Штум, який і сам нарешті з приємністю усві-
домив увесь мимовільний комізм власної розповіді. – ніхто 
цього не очікував. а коли я тобі скажу, яке те рішення, то ти не 
повіриш! І позаяк сьогодні пополудні мені довелося, вважай, зі 
службових обов’язків відвідати Моосбруґера, то тепер усе мі-
ністерство ще й не матиме сумніву, що до цього доклав рук і я! 
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Ульріх зареготав і вже й далі раз у раз переривав розпо-
відь Штума сміхом; цілком розуміла це лише аґата, а сам ґе-
нерал кілька разів трохи ображено завважував товаришеві, що 
в того, схоже, щось негаразд із нервами. але події цього вечо-
ра аж надто відповідали зразку, що його перед цим Ульріх на-
малював сестрі, щоб вони його не потішили. Група Фоєрмауля 
заявила про себе в останню мить, щоб урятувати те, що можна 
було ще врятувати. У таких випадках намір зазвичай буває оче-
видніший, аніж мета. Молодий поет Фрідель Фоєрмауль – у 
колі наближених його називали Пепі, бо він захоплювався ста-
рим віднем і намагався бути схожим на юного Шуберта, хоча 
з’явився на світ у невеличкому угорському містечку, – вірив 
у місію австрії й вірив, крім того, в людство. Годі й сумнівати-
ся, що така ініціатива, як паралельна акція, коли вже його до 
неї не залучили, від самого початку мала викликáти в нього за-
непокоєння. Хіба ж могла успішно розвиватися без нього за-
гальнолюдська ініціатива з австрійським відтінком чи австрій-
ська ініціатива із загальнолюдським відтінком?! Певна річ, ви-
словив він це, знизавши плечима, лише своїй приятельці на-
бридер, одначе та, як вдова, що робить честь своїй вітчизні, 
до того ж господиня блискучого духовно-косметичного сало-
ну, що його діотимин салон перевершив тільки за останній рік, 
казала про це кожній впливовій людині, з якою мала до діла. 
так розійшлася чутка, нібито паралельній акції загрожуватиме 
небезпека, якщо не… оце «якщо не» й ота «небезпека» лиша-
лися, само собою зрозуміло, невеличкою загадкою, бо спершу 
треба було змусити діотиму запросити Фоєрмауля, а там уже, 
либонь, буде видно. але звістка про якусь небезпеку, що ні-
бито йде від вітчизняної акції, насторожила тих пильних полі-
тиків, котрі не визнавали «вітчизни», а визнавали лише бать-
ка «народ», який жив у накинутому йому шлюбі з державою, 
зазнаючи від неї всілякої наруги; ті політики вже давно мали 
підозру, що паралельна акція породить лише нове гноблення. 
І хоча з ввічливости вони це й приховували, однак відвернен-
ню такої небезпеки надавали меншого значення (адже зневі-
рені гуманісти серед німців траплялися завжди, хоча більшість 
із них лишалися гнобителями й паразитами на тілі держави!), 
ніж корисному натяку на те, що самі німці визнають небезпе-
ку свого народного духу. завдяки цьому пані професорка на-
бридер і поет Фоєрмауль у своїх прагненнях дістали підтримку, 
сприйнявши її за доброчинність, причини якої з’ясовувати не 
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стали, а Фоєрмауль, маючи репутацію натури емоційної, запа-
лився ідеєю сказати самому військовому міністрові що-небудь 
на користь миру й любови. Чому саме військовому міністро-
ві і яку йому відводили роль, лишалося, знову ж таки, загад-
кою, але сама ідея була така драматична й блискуча, що на-
віть не потребувала жодних обґрунтувань. такої думки був і 
Штум фон бордвер, зрадливий ґенерал, якого допитливість ча-
сом приводила до салону пані набридер без відома діотими; 
крім того, первісна версія, нібито військово-промисловий маг-
нат арнгайм – це складова небезпеки, завдяки зусиллям ґене-
рала поступилася місцем іншій версії: що мислитель арнгайм 
– це важлива складова добра.

досі все йшло, отже, так, як і очікували учасники сходин, і в 
тому, що розмова міністра з Фоєрмаулем не дала, попри спри-
яння пані набридер, нічого, крім кількох зблисків фоєрмауль-
ського розуму й терплячої уваги до них з боку його превосхо-
дительства, – в тому не виявилось, як це зазвичай буває, нічо-
го незвичайного. але потім Фоєрмауль знайшов у собі резер-
ви; а оскільки військо його складалося з молодих і немолодих 
літераторів, надвірних радників, бібліотекарів і кількох при-
хильників миру, одне слово, з людей різного віку й становища, 
об’єднаних певними почуттями до старої вітчизни та її загаль-
нолюдської місії, почуттями, які спонукали однаково палко ви-
ступати за повернення скасованих кінних омнібусів з їхньою 
історичною трійкою й за віденську порцеляну, й оскільки про-
тягом вечора ці вірні друзі минувшини вступали в різноманіт-
ні контакти зі своїми супротивниками, що теж-бо не хапали-
ся відразу за ножі, то раз у раз виникали розмови, в яких дум-
ки сліпо сплутувалися й переплітались. саме тоді Фоєрмауля 
й очікувала спокуса, коли його відпустив військовий міністр, а 
пильне око пані набридер на хвилю відвернули якісь невідо-
мі обставини. Штум фон бордвер міг лише розповісти, що Фо-
єрмауль завів надзвичайно жваву розмову з одним молодиком, 
опис якого давав підстави припускати, що то був Ганс зеп. 
Принаймні це був один із тих, хто шукає цапа-відбувайла, щоб 
скинути на нього провину за всі напасті, з якими вони не мо-
жуть упоратися самі; адже національна пиха – це тільки той 
особливий випадок, коли зі щирих переконань вибираєш собі 
такого цапа-відбувайла, з котрим не маєш кревного зв’язку й 
котрий узагалі якомога менше схожий на тебе самого. адже 
коли злишся й маєш кого-небудь, щоб вилити на нього свою 
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злість (навіть якщо ця людина – зовсім ні при чому), то відчу-
ваєш, як відомо, велику полегкість; але не так відомо це, коли 
йдеться про любов. а тим часом справа тут стоїть так самісінь-
ко, й любов нерідко доводиться виливати на когось такого, хто 
зовсім ні при чому, позаяк іншої можливости вилити її не зна-
ходиш. Щодо Фоєрмауля, наприклад, то це був бідовий моло-
дик, здатний у боротьбі за власну вигоду виявляти вельми не-
добрі властивості, хоч його коником була «людина», і як тіль-
ки він замислювався про людину загалом, його невдоволена до-
брота вже не знала стриму. Ганс зеп, навпаки, був хлопець, по 
суті, непоганий, йому навіть не вистачало духу ошукати дирек-
тора Фішеля, зате його цапом-відбувайлом був «ненімець», і на 
ньому Ганс зганяв свою лють за все, чого не міг змінити. боз-
на, про що ці два розмовляли спочатку; мабуть, кожен відразу 
сів на свого коника, й вони рушили один на одного, бо Штум 
розповідав:

– Я й досі не втямлю, як воно так вийшло, але раптом по-
ряд опинилася й решта, потому вмить набіг цілий натовп, і на-
решті їх обступили всі, хто був у кімнатах! 

– І про що ж вони сперечалися, ти знаєш? – спитав Ульріх.
Штум здвигнув плечима.
– Фоєрмауль крикнув тому другому: «ви хотіли б ненавиді-

ти, але на ненависть ви не здатні! бо кожна людина народжу-
ється з любов’ю в серці!» Чи щось таке. а другий йому у відпо-
відь: «а вам хотілося б любити? але ж на любов ви здатні ще 
менше! ви, ви…» дослівно вже не можу переказати, бо я через 
мундир мусив триматися трохи збоку.

– о, – мовив Ульріх, – то це ж тепер найголовніше! –   
І обернувся до аґати, намагаючись зустрітися очима з її по-
глядом.

– найголовніше – це все ж таки оте рішення! – нага-
дав Штум. – вони там трохи не поїли один одного, і раптом 
ні сіло ні впало з того виходить оте спільне рішення, та ще й 
таке підле! 

Уся кругляста Штумова постать виражала глибоку серйоз-
ність. 

– Міністр одразу, не гаючись, пішов, – повідомив ґенерал.
– І що ж вони там вирішили? – поцікавилися брат із се-

строю.
– не скажу напевно, – відповів Штум, – бо я, звісно, теж 

одразу вшився, а вони тоді ще не скінчили. але такого й у го-
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лові не втримаєш. Щось на захист Моосбруґера й проти вій-
ськових!

– Моосбруґера? з якого це побиту? – засміявся Ульріх.
– «з якого це побиту?»! – уїдливо повторив ґенерал. – тобі 

добре сміятись, а я лишаюся з отакенним носом! або, у кращо-
му разі, на цілий день муситиму засісти за писанину. Хіба, коли 
маєш до діла з такими людьми, можна сказати «з якого це по-
биту»?! Може, це через отого старого професора, який сьогод-
ні скрізь виступав за повішення й проти милосердя. а може, 
причина в тому, що останніми днями газети знов узялися за це 
чудовисько. Принаймні мова раптом зайшла про нього. Цьо-
му треба прокласти край! – твердо, що було на нього несхо-
же, заявив він. 

Цієї миті на кухню ввійшли майже одне за одним арнгайм, 
діотима, ба навіть туцці і граф Ляйнсдорф. арнгайм почув го-
лоси ще з передпокою. він уже зібрався був нишком піти, ско-
риставшись переполохом у домі й сподіваючись цього разу 
уникнути ще однієї розмови з діотимою, а другого дня він мав 
знов на якийсь час від’їздити. але цікавість спонукала його за-
зирнути на кухню, а позаяк аґата його вгледіла, то він, людина 
чемна, не міг дозволити собі просто взяти й піти. Штум відра-
зу закидав його запитаннями про те, що сталося. 

– Можу навіть навести вам той текст дослівно, – відповів, 
усміхаючись, арнгайм. – дещо там було таке кумедне, що я не 
стримався й потай записав.

він видобув з гаманця аркушик і, розшифровуючи свій сте-
нографічний запис, повільно прочитав зміст запланованої за-
яви: 

– «на пропозицію пана Фоєрмауля і пана…» – друге пріз-
вище я не розчув – «вітчизняна акція ухвалила: кожне має 
бути готовим померти за власні ідеї, але той, хто примушує лю-
дей іти на смерть за чужі ідеї, – убивця!» така була пропози-
ція, – додав він, – і в мене склалося враження, що міняти вже 
ніхто нічого не збирається.

– Це дослівний текст! – вигукнув ґенерал. – Це саме вже 
чув і я! Яка ж мерзота, ці інтелектуальні дебати! 

арнгайм коротко відказав:
– Це – бажання нинішньої молоді: стабільність і керівни-

цтво.
– але ж там – не лише молодь, – з відразою заперечив 

Штум, – навіть лисі стояли й підтакували!
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– тоді це – потреба в керівництві загалом, – сказав арн-
гайм, привітно кивнувши головою. – тепер це – потреба за-
гальна. до речі, основою для резолюції послужила, якщо не по-
миляюсь, одна сучасна книжка.

– справді? – мовив Штум.
– так, – сказав арнгайм. – І до цієї резолюції треба ста-

витися, певна річ, так, ніби її й не було. але якби пощастило 
скористатися тією душевною потребою, яку вона втілює, то це, 
мабуть, окупилося б сторицею. 

Ґенерал, схоже, трохи заспокоївсь і звернувся до Ульріха:
– Що тут можна зробити? Чи маєш ти яку-небудь ідею?
– звичайно! – відповів Ульріх.
Увагу арнгайма тим часом відвернула діотима.
– тоді прошу тебе! – тихо сказав ґенерал. – не мовчи! Я 

волів би, щоб керівництво лишилося за нами! 
– ти повинен мати чітке уявлення про те, щó, власне, ста-

лося, – неквапно промовив Ульріх. – адже не можна сказа-
ти, що люди геть не мають рації, коли один дорікає другому за 
те, що той і любив би, якби лишень міг любити, а другий від-
повідає першому, що точнісінько те саме ж бо стосується й не-
нависти. Це стосується всіх почуттів узагалі. нині в ненависті 
є щось миролюбне, а з другого боку, щоб відчувати до людини 
те, що справді було б любов’ю… Я стверджую, – коротко за-
вершив він, – що таких двох людей світ іще не знав! 

– Це, звісно, дуже цікаво, – хутко урвав його ґенерал, – 
бо я ну геть не візьму втямки, як ти можеш таке стверджува-
ти. але завтра я маю писати звіт про те, що тут сьогодні ста-
лося, і тому благаю тебе зважити на це! У війську найголовні-
ше – щоб завше можна було доповісти про який-небудь про-
ґрес; трохи оптимізму не завадить навіть у разі поразки, така 
вже в нас професія. то як же мені, отже, подати те, що стало-
ся, як проґрес?!

– напиши так: «Це була помста моральної фантазії»! – по-
радив, підморгнувши, Ульріх.

– але ж у війську такого не пишуть! – роздратовано від-
повів Штум.

– тоді не вживай цих слів, – уже серйозно провадив 
далі Ульріх, – а напиши так: «творчі часи завжди були су-
ворі. нема глибокого щастя без глибокої моралі. нема мора-
лі, якщо вона не може спертися на тверду основу. нема щас-
тя, яке не ґрунтувалося б на певному переконанні. без мора-
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лі не живе навіть тварина. але людина сьогодні вже не знає, 
з якою…» 

Штум урвав і це спокійне, здавалося б, диктування: 
– друже, любий мій, я можу вести мову про моральний 

дух якого-небудь підрозділу, про бойову мораль чи про мораль 
якої-небудь молодиці, але щоразу – про мораль у конкретно-
му розумінні. одначе про мораль без такого уточнення у вій-
ськовому рапорті не може йтися так само, як про фантазію і 
про Господа бога. та ти й сам знаєш! 

діотима дивилася, як арнгайм стоїть край вікна її кухні; піс-
ля того, як вони за цілий вечір перемовилися лише кількома 
обережними словами, ця картина справляла навдивовижу та-
ємниче враження. несподівано вона відчула суперечливе ба-
жання продовжити перервану розмову з Ульріхом. У голові в 
неї панував той приємний розпач, який, вриваючись одночас-
но з усіх боків, влягається і обертається мало не на втішливо-
спокійне очікування. до давно передбачуваного краху собору 
їй було байдуже. арнгаймову зраду вона сприймала, як їй зда-
валося, також майже байдуже. він дивився на неї, коли вона 
входила, й на мить колишнє почуття ожило. Їх поєднував жи-
вий простір. але потім вона знову згадала, що арнгайм уже 
кілька тижнів її уникав, і думка «еротичний боягуз!» поверну-
ла її колінам силу, щоб велично рушити до нього. арнгайм усе 
це бачив – як вона дивиться на нього, як вагається, як тане 
відстань між ними; над безліччю скованих кригою шляхів, які 
їх поєднували, зависло передчуття, що ці шляхи ще можуть від-
танути. він стояв спиною до всіх, хто був на кухні, але остан-
ньої миті він і діотима обернулись, і це привело їх до Ульрі-
ха, ґенерала Штума й решти гостей, що стояли по другий бік. 

те, що Ульріх називав «моральною фантазією» (або, простіше 
кажучи, почуттям), у всіх своїх виявах – від інтуїцій неординар-
них людей до мистецької вульґарщини, що об’єднує народи, – 
це безперервне багатовікове бродіння без виброджування. Лю-
дина – істота, яка не може обійтися без захвату. а захват – це 
такий стан, коли всі її думки й почуття проникнуті тим самим ду-
хом. Гадаєш, захват – це, мало не навпаки, стан, коли якесь одне 
почуття надзвичайно глибоке, одне-однісіньке, котре (чари, та й 
годі!) зачаровує собою решту почуттів? ні, ти нічого не хотів про 
це сказати? І все ж це правда. Правда й це. але глибина такого 
захвату не має опертя. стійкими почуття й думки стають лише 
завдяки одні одним, лише в сукупності, вони повинні мати ту 
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саму спрямованість і взаємно зачаровувати одні одних. І всіма ж 
бо засобами – наркотиками, уявою, навіюванням, вірою, пере-
конаннями, а нерідко й просто власною дурістю, яка все на сві-
ті спрощує, – людина прагне домогтися стану, подібного до цьо-
го. в ідеї вона вірить не тому, що іноді вони слушні, а тому, що 
вона мусить вірити. тому що вона має давати лад своїм емоціям. 
тому що вона має заткнути ілюзією діру в мурах свого життя, 
діру, через яку її почуття розлетяться на всі чотири вітри. най-
краще було б, мабуть, не здаватися на волю якого-небудь мину-
щого ілюзорного стану, а бодай пошукати умов для справжнього 
захвату. та хоча загалом число рішень, котрі залежать від почут-
тів, незмірно більше числа рішень, котрі можна ухвалити чистим 
розумом, і хоч усі події, що хвилюють людство, постають з фан-
тазії, виявляється, що надособистий лад наведено лише у сфері 
здорового глузду, а для почуттів не зроблено нічого, що заслуго-
вувало б назви спільних зусиль чи хоч би натякало на усвідом-
лення відчайдушної необхідности таких зусиль. 

Приблизно так казав Ульріх, не зважаючи на цілком зрозу-
мілі протести ґенерала.

У подіях цього вечора – хоч вони були й досить бурхливі, а 
в разі несприятливого їхнього витлумачення могли спричинити 
навіть до небажаних наслідків – Ульріх бачив лише приклад 
безмежного безладу. Цієї хвилини до пана Фоєрмауля йому 
було так само байдуже, як до вселюдської любови, до націона-
лізму так само байдуже, як до пана Фоєрмауля, і Штум марно 
допитувався в нього, як же з цієї суто особистої думки викрис-
талізувати ідею відчутного проґресу. 

– напиши у своєму донесенні, – відповів Ульріх, – що 
це – тисячолітня релігійна війна. І ніколи ще люди, мовляв, не 
були до неї так погано озброєні, як у наш час, тому що зі сміт-
тя «марно зазнаних почуттів», яке одна доба скидає на іншу, 
виросла вже ціла гора, і проти цього ніхто й пальцем не ворух-
не. отож військове міністерство може спокійнісінько очікува-
ти ще однієї загальної біди. 

Ульріх передбачав долю, сам про це не здогадуючись. та 
справжні події його й не цікавили, він боровся за власне раю-
вання. І намагався не випускати з уваги нічого, що цьому ра-
юванню могло б стати на заваді. того ж він і сміявся, того ж і 
намагавсь ошукати решту людей, удаючи, нібито перебільшує 
й глумиться. Перебільшував він задля аґати; він провадив свою 
розмову з нею далі, й не лише цю останню. насправді він зво-
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див проти неї бастіон думок, знаючи, що в певному місці цього 
бастіону є невеличка засувка: досить лишень її відсунути – й 
усе затоплять і поховають під собою почуття! І ця засувка, по 
суті, ні на мить не йшла йому з голови

діотима стояла поблизу й усміхалася. вона здогадувалась, 
що Ульріх намагається дбати про сестру, була невесело зво-
рушена, забула про сексологію, і перед нею щось розкрило-
ся – мабуть, майбутнє, принаймні трохи розтулились і її вуста.

арнгайм звернувся до Ульріха:
– І ви гадаєте… проти цього можна щось удіяти?
з тону, яким він спитав, можна було зрозуміти, що за пере-

більшенням він побачив серйозність, хоч і вона, на його думку, 
була все ж таки перебільшена.

а туцці сказав діотимі:
– У кожному разі не можна допустити, щоб усе це набра-

ло широкого розголосу.
Ульріх відповів арнгаймові:
– невже це не очевидно? сьогодні перед нами надто багато 

можливостей відчувати й жити. але хіба ці труднощі – не такі 
самі, як ті, що їх долає розум, коли опиняється перед силою-
силенною фактів і цілою історією теорій? однак для нього ми 
знайшли незавершену, а проте сувору лінію поведінки, опису-
вати яку вам я не маю потреби. а тепер я питаю вас: чи не мож-
на знайти щось таке й для почуттів? адже нам, безперечно, хо-
четься все ж таки збагнути, навіщо ми тут, на землі, це – голо-
вне джерело будь-якого насильства у світі. зробити це своїми 
недостатніми засобами намагалися й інші часи, але велика доба 
досвіду загалом ще не скористалася своїм розумом…

арнгайм, який швидко все схоплював і любив перебива-
ти співрозмовника, благально поклав Ульріхові на плече руку.

– але ж це означало б дедалі тісніший зв’язок із богом! – 
стишеним і застережливим голосом вигукнув він.

– але ж це було б і не найстрашніше? – відказав Ульріх 
не без гострої іронії з приводу цього нерозважливого побою-
вання. – одначе так далеко я й не заходив! 

арнгайм ту ж мить опанував себе й усміхнувся.
– Приємно, коли після тривалої відсутности застаєш кого-

небудь таким самим, який він був доти; тепер це рідко трапля-
ється! – промовив він. 

а втім, йому й справді було приємно завдяки цій доброзич-
ливій обороні відразу відчути себе в безпеці. адже Ульріх міг 
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повернутися до тієї невдалої пропозиції щодо роботи, й арн-
гайм був вдячний йому за те, що він з безвідповідальною впер-
тістю гордував спускатися на грішну землю.

– нам не завадило б якось про це поговорити, – щиро до-
дав арнгайм. – Мені не зрозуміло, як ви уявляєте собі таке за-
стосування наших теоретичних поглядів на практиці. 

Ульріх знав, що це справді ще незрозуміло. адже він мав 
на увазі не «життя дослідника», не життя «у сяйві науки», а 
«пошуки почуттів», що нагадують пошуки істини, лише з тією 
різницею, що річ тут була не в істині. він поглянув услід арн-
гаймові, який рушив до аґати. там стояла й діотима; туцці 
з Ляйнсдорфом походжали туди-сюди. аґата перемовлялася з 
усіма й думала: «Чому він до всіх забалакує?! Краще пішов би 
звідси зі мною! сам знецінює те, про що казав мені!» окремі 
слова, які долітали до її вух, їй подобалися, та все ж завдава-
ли болю. тепер усе, що аґата чула від Ульріха, знов завдавало 
їй болю, і вона вже вдруге цього дня раптом відчула бажання 
від нього втекти. Їй не вірилося, що її, такої упередженої, йому 
було б досить, і думка про те, що невдовзі вони вирушать додо-
му просто як двоє знайомих людей, котрі базікають про мину-
лий вечір, була їй нестерпна!

а Ульріх міркував далі: «арнгайм не зрозуміє цього ніко-
ли!» І подумки додав: «адже навіть людина науки саме в по-
чуттях і обмежена, а людина практична – й поготів. Це по-
трібно так само, як твердо стояти на ногах, коли хочеш схо-
пити що-небудь руками». за звичайних обставин він був та-
кий і сам. Щойно він починав міркувати, нехай навіть про ті ж 
таки почуття, допускав він їх, почуття, лише з осторогою. аґа-
та називала це байдужістю; але він знав: якщо хочеш бути чи-
мось цілком іншим, потрібно спершу відмовитися від життя, 
як це буває в смертельній авантюрі, бо важко уявити собі, чим 
усе врешті обернеться! його така перспектива приваблювала й 
цієї хвилини вже не лякала. він довго дивився на сестру. Жва-
ва гра мови на далекому від цієї мови, схованому в глибині об-
личчі… йому хотілося попросити її піти з ним. та не встиг він 
зрушити з місця, як до нього заговорив, знов опинившись по-
руч, Штум. 

Ґенерал, добра душа, любив Ульріха; він уже пробачив йому 
жарти на адресу військового міністерства, та й слова про «релі-
гійну війну» Штумові чомусь припали до вподоби, адже в них 
було щось урочисто-військове, як ото дубове листя на ківері чи 
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гучне «слава!» на день народження кайзера. Ґенерал узяв Уль-
ріха під руку й відвів убік, щоб їх не чули.

– а знаєш, як на мене, гарно ти сказав – що всі події поро-
джує фантазія, – почав він. – Це думка, звісно, скоріше моя 
особиста, ніж моя офіційна з цього приводу. – І запропонував 
Ульріхові сиґарету.

– Я мушу йти додому, – сказав Ульріх. 
– твоя сестра чудово розважається, не втручайся! – відпо-

вів Штум. – арнгайм так упадає коло неї, з усіх сил стараєть-
ся! а сказати я хотів тобі ось що: нікого вже по-справжньому 
не тішать великі ідеї людства; ти маєш знову дати який-небудь 
поштовх. Я хочу сказати, час проймається новим духом, і саме 
його ти й повинен узяти у свої руки! 

– Як це ти до такого додумався?! – підозріливо спитав 
Ульріх.

– та вже якось додумався. – не затримуючись на цьо-
му, Штум провадив: – ти ж бо також за порядок, це видно з 
усього, що ти кажеш. І ось я питаю себе: чого в людині біль-
ше – доброти чи бажання міцної руки? саме цього тепер пев-
ною мірою бракує для нашої рішучости. а загалом я ж бо тобі 
вже казав, що був би спокійний, якби керівництво акцією ти 
знов узяв на себе. а то, зрештою, просто хтозна, до чого при-
зведуть усі ці балачки!

Ульріх засміявся.
– знаєш, що я тепер зроблю? Я сюди більше не прийду! – 

щасливо сказав він.
– Як це не прийдеш?! – спаленів Штум. – тоді мати-

муть рацію ті, хто каже, що справжньої сили волі ти ніко-
ли не мав! 

– Якби я відкрив людям свої думки, вони казали б так і по-
готів! – відповів, сміючись, Ульріх і вивільнився від товарише-
вої руки. 

Штум розсердився, але потім його добродушність узяла 
гору, і він, стенувши плечима, сказав: 

– Це збіса складні історії. Часом мені навіть спадає на дум-
ку, що найліпше було б, якби за всі ці пропащі діла нарешті 
взявся який-небудь несосвітенний дурень – така собі Жанна 
д’арк. Може, він би нам і поміг!

Ульріх шукав поглядом сестру й не знаходив її. Коли він 
спитав про неї в діотими, з кімнат саме повернулися туцці й 
Ляйнсдорф і повідомили, що всі вже розходяться.
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– а я відразу сказав, – збуджено кинув господині дому 
його ясновельможність, – усі їхні балачки тут – це не те, 
щó вони думають насправді. І пані набридер зрештою сяйну-
ла таки рятівна ідея: продовжити сьогоднішнє зібрання іншим 
разом. на цьому й стали. але Фоєрмауль, чи як там його, про-
читає тоді якогось довгого свого вірша, й усе піде спокійніше. 
Розмірковувати не було коли, тож я, звісно, дозволив собі дати 
згоду й від вашого імени!

аж тепер Ульріх довідався, що аґата несподівано попроща-
лася й пішла додому без нього; йому сказали, що вона, мовляв, 
не хотіла турбувати його своїм рішенням. 

з опублікованого посмертно

39. 
Після знайомства 

сходячи в долину, професор авґуст Лінднер, чоловік, який 
увійшов у аґатине життя біля поетової могили, бачив перед со-
бою картини порятунку.

Якби аґата, попрощавшись, поглянула була йому вслід, то 
їй упало б у вічі те, як рівно, мов свічка, цей чоловік спускав-
ся, пританцьовуючи, кам’янистим шляхом, бо його хода була 
на диво бадьора, горда й усе ж таки якась нерішуча. Капелюха 
Лінднер ніс у руці, часом пригладжуючи чуба; на серці в нього 
стало привільно й хороше. 

«Як рідко в людей буває справді чуйна душа!» – казав він сам 
до себе. І уявляв собі душу, здатну цілком переноситись до іншої 
людини, співчувати найпотаємнішим її болям і поринати в самі-
сіньку глибину її слабкости. «Яка прекрасна перспектива! – ви-
гукнув він подумки. – Яке чудесне відчуття милости божої, яка 
втіха і яке свято!» але потім йому спало на думку, як мало хто 
на світі спроможний бодай лиш уважно вислухати ближнього; бо 
Лінднер належав до тих добромисних людей, котрі перескакують 
з п’ятого на десяте, не вбачаючи в цьому нічого аж такого особли-
вого. «Як мало серйозного зацікавлення, наприклад, у звичайно-
му запитанні про те, як тобі ведеться, – міркував він. – спробуй 
лишень докладно відповісти, щó в тебе насправді на серці, й дуже 
скоро побачиш перед собою знуджений, непритомний погляд!» 
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але сам він – ні, він такої помилки ніколи не припускавсь! 
він тримався правила, що захищати слабкого – це особли-
ва й конче потрібна гігієна для сильного, який без такого ці-
лющого самообмеження надто швидко впадає в жорстокість; 
і навіть освіта, щоб захиститися від прихованих у ній небез-
пек, потребує добродіянь. «тóму, хто намагається розтлумачи-
ти нам, щó таке «універсальна освіта», – подумки вигукнув він 
на підтвердження своєї думки, радісно підбадьорений блиска-
вицею, яку зненацька запустив у свого колегу педагога Гаґауе-
ра, – таки не завадить спершу дати пораду: «ти поцікався, як 
у людини на душі! бо дістати знання через співчуття – це сто-
крат важливіше, ніж дістати його з книжок!» те, на чому він 
оце зганяв злість у зв’язку, з одного боку, з ліберальним уяв-
ленням про освіту, а з другого – у зв’язку з дружиною сво-
го побратима у професії, була давня розбіжність у поглядах, бо 
окуляри в Лінднера зблискували навсібіч, мов два щити в ра-
тоборця подвійної моці. При аґаті він почувався ніяково; та 
якби вона побачила його тепер, то він видався б їй офіцером, і 
то офіцером загону досить грізного. адже справді мужня душа 
завжди ладна допомогти, а ладна допомогти вона через те, що 
мужня. він спитав себе, чи правильно поводився перед врод-
ливою жінкою, й відповів собі: «було б хибно, якби горда ви-
мога підкорятися закону стосувалася тих, хто для цього надто 
слабкий; і гнітюча вийшла б картина, якби формувати й берег-
ти мораль мали право лише бездушні педанти; тому на живих 
і міцних покладено обов’язок усіма силами й інстинктами сво-
го здоров’я прагнути дисципліни й обмеження; вони мають під-
тримувати слабких, торсати неуважних і стримувати невгамов-
них!» враження він мав таке, що цього домігся. 

так само, як набожна душа з армії спасіння користується 
військовою уніформою й військовими звичаями, Лінднер по-
чав послуговуватись певними солдатськими формами мислен-
ня і навіть не боявся поступатись ніцшеанській «владній лю-
дині», яка для буржуазного розуму тієї доби була ще каменем 
спотикання, а для Лінднера – й каменем гострильним. Про 
ніцше він зазвичай казав, що не можна стверджувати, буцім 
той був поганою людиною, але його теорії, очевидно, не по-
збавлені перебільшення й далекі від життя, і причина цього в 
тому, що філософ зневажливо ставиться до співчуття; бо че-
рез це він, мовляв, не пізнав дивовижного дарунку у відпо-
відь від слабкого, дарунку, яким слабкий надає сильному ніж-
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ности! І Лінднер, протиставляючи цьому власний досвід, спо-
внений щасливих намірів, міркував: «По-справжньому великі 
люди в жодному разі не допускають, щоб із них робили мар-
ний культ, відчуття власної величі вони пробуджують у людей 
тим, що схиляються до них, а то й, коли треба, задля них на-
віть офірують собою!» Переможно і з дружнім осудом, що за-
кликав не забувати про гідність, Лінднер зазирнув у вічі моло-
дій закоханій парі, яка, міцно обійнявшись, саме простува-
ла знизу йому назустріч. Парочка, однак, виявилася досить 
вульгарною, бо юний телепень, що становив її чоловічу час-
тину, у відповідь на Лінднерів погляд примружив очі, несподі-
вано вистромив язика й кинув: «Фе!» Професор, не готовий до 
такої глузливої й ницої погрози, злякався, проте вдав, нібито 
нічого не помітив. він був чоловік дії і заходився шукати погля-
дом поліцая, який мав бути десь поблизу й забезпечити публіч-
ний захист його чести; але цієї миті Лінднер, наткнувшись но-
гою на камінь, спіткнувся, зробив різкий рух і злякав зграйку 
горобців, що саме влаштували багату трапезу на купі кінських 
яблук; цей горобиний переполох став для Лінднера застере-
женням і останньої миті змусив його, не давши йому з гань-
бою впасти, в такому собі немовби танцювальному па переско-
чити через подвійну перешкоду. озиратися він не схотів і вже 
по хвилі лишився дуже задоволений собою. «треба бути твер-
дим, як алмаз, і ніжним, як матір!» – пригадався йому давній 
вислів сімнадцятого сторіччя. 

він високо ставив і чесноту скромности й тому якимсь ін-
шим разом нічого такого про себе не стверджував би. але аґа-
та ох як збентежила йому кров! з другого боку, неґативний по-
люс його почуттів становило те, що ця божественно ніжна жін-
ка, яку він застав у сльозах, наче янгол пресвяту діву в росі, 
– ні, хизуватися він не хотів, одначе як же все-таки швидко 
робить людину пихатою її схильність до поезії! тому далі він 
почав розмірковувати вже суворіше: те, отже, що ця нещас-
на жінка надумала порушити складену перед богом обітницю, 
бо в її намірі розірвати шлюб він вбачав саме таке порушення. 
на жаль, він не сказав їй про це рішуче, як належало б сказа-
ти – тоді, коли стояв з нею віч-на-віч (Господи, скільки, зно-
ву ж таки, близькости в цих словах!); отже, він, на жаль, не за-
явив їй про це досить рішуче; він пригадував лише, що гово-
рив загалом про надто легковажні звичаї і про те, як і чим від 
них захиститися. боже ім’я тоді, до речі, з його вуст не злеті-
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ло, запевне ні, хіба що випадково, коли до слова прийшлося; і 
та безпосередність, та, можна сказати, невимушена, нешано-
блива поважність, з якою аґата спитала в нього, чи вірить він 
у бога, ображала його навіть тепер, коли він про це згадував. 
бо по-справжньому набожна людина не дозволить собі просто 
так, ні з сього ні з того, грубо й відверто думати про бога. ав-
жеж, і щойно Лінднерові спало на думку це припущення, він 
пройнявся до аґати такою відразою, ніби наступив на гадюку. 
І поклав собі, що в разі якщо йому доведеться коли-небудь на-
гадати тій жінці про її обов’язок, то зробить він це, лише спи-
раючись на здоровий глузд, який тільки й гідний земних справ 
і задля того й існує на світі, щоб не кожна невихована люди-
на обтяжувала Господа бога своїми давно вирішеними бенте-
гами; а тому він уже тепер, не гаючись, звернувся до здоро-
вого глузду, і йому відразу пригадалися слова, які слід було б 
сказати жінці, що збилася з праведного шляху. слова про те, 
наприклад, що шлюб – це не особиста справа, а суспільний 
інститут; що перед ним стоїть величне завдання – розвива-
ти почуття взаєморозуміння й відповідальности, загартовувати 
народ, привчаючи людину зносити жорстокі труднощі; ба на-
віть – хоча про це можна додати, лише суворо дотримуючись 
такту, – що саме завдяки своїй тривалості подружнє життя 
стає найкращим захистом від надмірних пристрастей. Люди-
ну Лінднер уявляв собі – можливо, й не без підстав – таким 
собі напханим чортами лантухом, якого треба міцно зав’язати, 
а зав’язку професор вбачав у непохитних засадах.

Як цей співчутливий чоловік, котрий з фізичного боку ні-
чим, крім зросту, не вирізнявся надмірністю, дійшов переко-
нання, що треба щокроку приборкувати себе, лишалося, звіс-
но, загадкою, і легко розгадати її можна було, знаючи тільки, 
яка з цього користь. Коли Лінднер уже спустився до підніжжя 
пагорба, шлях йому перетнув загін солдатів, і він зворушено й 
ніжно дивився на спітнілих молодих хлопців, що, позбивавши 
на потилицю пілотки, з отупілими від стоми обличчями нагаду-
вали вервечку вкритих курявою гусениць. на тлі цього видови-
ща його відразу до легковажности, з якою аґата ставилася за-
галом до розлучення, пом’якшила мрійлива втіха, що таке буде 
і з його вільнодумним колегою, і цей внутрішній порух усе ж 
таки знов нагадав йому про неминучу потребу недовіряти люд-
ській природі. тож він поклав собі (якщо така нагода справ-
ді трапиться, до того ж не з його вини, ще раз) без будь-якої 
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поблажки показати аґаті, що егоїстичні сили, зрештою, лише 
спричиняють руйнацію і що її, аґатин, особистий розпач, хай 
там який глибокий, має поступитися місцем моральному усві-
домленню того, що істинний спробний камінь життя – тільки 
життя спільне. 

та чи трапиться така нагода ще раз, вочевидь і було тим за-
питанням, на якому так схвильовано зосередилися всі духовні 
сили Лінднера. «Є багато людей зі шляхетними властивостями, 
які в них просто ще не злютувались у тверде переконання», – 
хотів він сказати аґаті. але як це зробити, якщо він її вже не 
побачить? І все ж таки думка, що вона могла б до нього навіда-
тися, суперечила всім його уявленням про ніжну й незай ману 
жіночність. «треба показати це їй одразу і з усією рішучістю!» 
– сказав собі Лінднер, і позаяк відмовлятися від цього наміру 
він уже не збирався, то не мав уже він і сумніву, що вона таки 
прийде. він уперто вмовляв себе спершу безкорисливо розгля-
нути разом із нею мотиви, які аґата назве на своє виправдан-
ня, й аж після того переконати її в тому, що вона помиляється. 
своїм непохитним терпінням Лінднер хотів уразити її в саме 
серце, і, коли він уявив собі й це, його власне серце сповнило-
ся шляхетним почуттям братерської уважности й турботливос-
ти, а також утаємничености, яка буває поміж рідними людьми і 
з приводу якої він завважив, що на ній узагалі мають будувати 
свої взаємини статі. «Мало хто з чоловіків, – задоволено ви-
гукнув він, – має уявлення про те, яку гостру потребу відчува-
ють шляхетні жіночі створіння у шляхетності чоловіка, котрий 
просто, без будь-якого статевого бажання сподобатися зверта-
ється до людської основи в жінці!» думки ці, мабуть, окрили-
ли його, бо він і не спам’ятавсь, як опинився на кінцевій трам-
вайній зупинці, але раптом усвідомив, що стоїть біля вагона, 
й, перше ніж увійти, скинув і протер спітнілі від внутрішнього 
жару окуляри. Потому забився в куток, роззирнувся в порож-
ньому вагоні, дістав гроші на квиток, поглянув в обличчя кон-
дукторові й відчув рішучу готовність вирушити додому в чудо-
вому громадському засобі, що його називають міським трам-
ваєм. солодко позіхнувши, він скинув із себе стому від про-
гулянки, щоб зібратися на силі для нових обов’язків, і підбив 
підсумки дивовижних думок-мрій, в які був поринув, словами: 
«Усе ж таки для людини немає нічого здоровішого, ніж забу-
ти про себе!»
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40.
Доброчинець 

Проти непередбачуваних поривань палкого серця є лиш 
один надійний засіб: якнайсуворіша планомірність – у всьо-
му, до найменших дрібниць; саме їй Лінднер, вчасно себе до 
неї привчивши, завдячував як свої успіхи в житті, так і віру в 
те, що з природи він чоловік палкий і недисциплінований. він 
уставав рано-вранці, влітку й узимку в той самий час, і мив 
біля невеличкого залізного умивальника обличчя, шию, руки 
й сьому частину тіла – щодня, певна річ, іншу, – після чого 
решту тіла витирав мокрим рушником, внаслідок чого купан-
ня у ванні, процедуру марудну й солодку, можна було обмеж-
ити одним вечором один раз на два тижні. У цьому поляга-
ла мудра перемога над матерією; і хто мав коли-небудь наго-
ду спостерігати, в яких нужденних умовах доводилося митись 
і в яких незручних ліжках доводилося спати особистостям, ко-
трі потім увійшли в історію, той навряд чи відкине припущен-
ня, що між залізними ліжками й залізними людьми має бути 
якийсь зв’язок, хоч ми й не хочемо його перебільшувати, бо 
тоді мусили б спати просто-таки на втиканих цвяхами дошках. 
тут, отже, належало обміркувати ще й посередницьку місію, і 
Лінднер, помившись у відблисках натхненних взірців, навіть 
витирався в міру, щоб, уміло користуючись рушником, дати 
тілу трохи порухатись. адже це – фатальна помилка: осно-
ву здоров’я вбачати у тваринній частині людини, тоді як здат-
ність до фізичного опору ґрунтується радше на духовній і мо-
ральній шляхетності; й навіть якщо це не завжди стосується 
окремо взятої людини, то тим справедливіше це загалом, адже 
сила народу – то наслідок здорового духу, а не навпаки. тим-
то Лінднер, докладаючи старанних, особливих зусиль, виробив 
власну систему розтирань, яка давала змогу уникати в такому 
ділі грубого ідолопоклонства, зазвичай властивого чоловікам, 
зате забезпечувала участь у цій процедурі всієї особистости, 
поєднуючи рухи його тіла з виконанням прекрасних внутріш-
ніх завдань. велику огиду викликáло в нього дуже небезпеч-
не обож нювання пронозливости, яка, прийшовши з-за кордо-
ну, вже й на його батьківщині уявлялася декому ідеалом. У сво-
їх вранішніх вправах Лінднер намагався якомога відмовлятися 
від неї й, виконуючи їх, вельми обачливо замінював її політич-
но зрілою, державницькою поведінкою в гімнастичному засто-



425

суванні всіх членів тіла й поєднував напруження волі зі своє-
часною поступливістю, а подолання болю – з розумною людя-
ністю, і коли він, перейшовши до завершальної вправи на муж-
ність, стрибав, наприклад, через перекинутий стілець, то робив 
це не менш стримано, ніж самовпевнено. відколи кілька років 
тому він захопився фізичними вправами, такий розвиток усьо-
го багатства людських можливостей обернув для нього ці впра-
ви на справжнє тренування чеснот. 

але стільки ж можна було б мимохідь сказати й про нездо-
ровий дух тлінного самоствердження, який під модним гаслом 
«особистої гігієни» заволодів загалом здоровою ідеєю спорту. І 
ще дещо – проти особливої жіночої форми цього нездорово-
го духу: косметичного догляду за тілом. Лінднерові було втішно 
належати до тих небагатьох, хто потрапляв і тут вдало розподі-
ляти світло й тіні, тож він, завжди ладен знаходити в дусі часу 
незіпсуте зерно, визнавав і моральний обов’язок мати якомо-
га здоровіший і приємніший вигляд. сам він щоранку старанно 
доглядав бороду й чуба, коротко обрізав і тримав у бездоганній 
чистоті нігті, легенько змащував брильянтином голову й захис-
ним кремом – натруджені за день ноги. а з другого боку, кому 
б спало на думку заперечувати, що світська жінка протягом 
дня надто багато уваги приділяє тілу? та коли вже по-іншому 
справді не можна, – жінкам Лінднер ішов назустріч залюбки 
й ніжно, адже серед них могли бути і дружини можновладних 
чоловіків, – коли вже ванни для тіла й обличчя, креми і при-
мочки, манікюри й педикюри, масажисти й перукарі мають 
ледве не безперервно змінювати одні одних, то як противагу 
такій однобокій турботі про тіло він висував сформоване ним 
в одному публічному виступі поняття турботи про внутрішню 
красу або, якщо казати коротше, про душу. нехай умивання, 
наприклад, нагадує нам про внутрішню чистоту, змащення – 
про обов’язки перед душею, масаж – про руку долі, яка нас 
веде, а педикюр – про те, що мати гарний вигляд нам треба і 
в своїх прихованих глибинах. так бачення власного образу він 
переносив на жінок, полишаючи, однак, їм самим пристосову-
вати деталі до потреб їхньої статі.

звичайно, сам вигляд Лінднера на службі краси й здоров’я, 
а надто коли він умивався і втиравсь, у людини непідготовле-
ної міг би викликати сміх. адже його рухи, з погляду суто фі-
зичного, викликали асоціацію з кілька разів перекрученою ле-
бединою шиєю, до того ж не округлою, а такою, що складаєть-
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ся з гострих колін та ліктів; його звільнені від окулярів корот-
козорі очі по-мученицькому дивилися вдалину, так наче погляд 
їхній одразу натикався на перешкоду, а під вусами від напру-
ження й болю кривилися м’які губи. але хто вмів бачити ду-
ховним зором, той міг добре розгледіти картину глибоко про-
думаного взаємного породження зовнішніх і внутрішніх сил; і 
коли в такі хвилини Лінднер замислювався про нещасних жі-
нок, які годинами товклися у ванних та гардеробних кімнатах, 
однобічно розпалюючи свою уяву культом кохання, він рідко 
стримувався від думки, що їм не завадило б коли-небудь погля-
нути на нього. Простодушно й невинно вітають вони сучасну 
гігієну тіла і дбають про неї, не підозрюючи у своєму невігла-
стві, що така велика увага до тваринної основи дуже легко бу-
дить у ній претензії, які, коли не взяти їх під суворий контроль, 
можуть зруйнувати саме життя! 

Лінднер узагалі обертав на моральний імператив геть усе, 
з чим стикався; і незалежно від того – був він одягнений чи 
роздягнений, кожна година дня аж до занурення в позбавле-
ний сновидінь сон у нього була заповнена важливим змістом, 
якому ця година була присвячена раз і назавжди. спав він сім 
годин; вчительське навантаження, яке міністерство, схвалюю-
чи його письменницьку діяльність, дозволило обмежити, заби-
рало в нього від трьох до п’ятьох годин на день, куди входи-
ли й лекції з педагогіки, що їх він двічі на тиждень читав в 
університеті; п’ять годин поспіль – тобто майже двадцять ти-
сяч годин за десятиріччя! – були присвячені читанню; дві з 
половиною години слугували створенню його власних праць, 
що привільно, мов чисте джерело з гірських порід, струмені-
ли з глибин його особистости; на їду в нього йшла одна годи-
на на день, ще одна – на прогулянки й водночас на задоволен-
ня від розв’язання серйозних фахових і життєвих проблем, і 
ще одна – на пов’язане з роботою пересування й заразом на 
те, щó Лінднер називав «малими роздумами» – зосереджен-
ня розумових зусиль на змісті того, що він щойно зробив чи 
того, щó саме збирався робити; решта часових відтинків, зно-
ву ж таки, були розподілені – почасти раз і назавжди, почас-
ти поперемінно в межах тижня – на вдягання й роздягання, 
фізичні вправи, листи, хатні справи, всілякі установи та закла-
ди й корисне спілкування. Природно також, що цей життєвий 
план Лінднер виконував, не лише суворо дотримуючись його 
головних напрямів, але й з урахуванням усіляких особливос-
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тей, як-от, скажімо, неділя з її неповсякденними обов’язками, 
чи тривала прогулянка за містом (двічі на місяць), чи ванна для 
всього тіла; природно й те, що сюди входила і ще не згадана 
тут щоденна подвійна діяльність – наприклад, спілкування із 
сином за обідом чи за вечерею або загартування вдачі терпля-
чим подоланням непередбачуваних труднощів під час швидко-
го вдягання.

такі вправи на загартування вдачі не лише можливі, а й над-
звичайно корисні, і Лінднер мав до них якусь первородну при-
страсть. «У тому малому, щó я роблю як слід, мені бачиться об-
раз усього великого, що робиться як слід у цілому світі», – пи-
сав іще Ґьоте, й у цьому сенсі простий обід чи вечеря може 
слугувати місцем постановки доленосного завдання так само, 
як і школою самовладання й ареною перемоги над пожадливіс-
тю; авжеж, узявши за приклад недоступний будь-якому розу-
мінню спротив звичайної шпонки на комірці, глибокий розум 
здатний навчитись навіть поводитися з дітьми. Лінднер, зви-
чайно, зовсім не дивився на Ґьоте як на взірець у всьому; але 
скільки солодкого смирення він знаходив уже в тому, що нама-
гався сам забити молотком цвяха в стіну, заштопати розірвану 
рукавицю чи полагодити зіпсований дзвінок! Коли він, роблячи 
це, й поціляв собі молотком по нігтю чи колов голкою пальця, 
то біль, хай і не відразу, а за кілька жахливих секунд, перема-
гала радість на думку про діловитість людського духу, яка вияв-
ляється навіть у таких дрібних навичках і в тому, що їх, як-не-
як, набувають, хоч людина освічена нині гордовито гадає – за-
галом собі ж таки на шкоду, – нібито їх не має! тоді він задо-
волено відчував, як у ньому воскресає ґьотевський дух, а над-
то тішився тим, що завдяки методам нової доби усвідомлював 
усе ж таки й свою перевагу над практичним аматорством кла-
сика і над радістю, яку іноді дає розважлива вправність. Лінд-
нер узагалі не був схильний робити собі кумира з давнього ав-
тора, що жив у світі лише напівосвіченому – світі, який саме 
через свою напівосвіченість і переоцінював освіту; цього авто-
ра Лінднер брав собі за взірець радше в чарівно малому, ніж у 
великому й серйозному, не кажучи вже про горезвісну похіт-
ливість того міністра-звабника. 

Лінднерова шанобливість була, отже, старанно зважена. 
одначе від певного часу в ній почала відчуватися якась див-
на невдоволеність, часто змушуючи професора замислюва-
тись. власний погляд на героїчне він і доти завжди вважав пра-
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вильнішим, ніж погляд Ґьоте. Про сцеволів, що стромляють 
руки у вогонь, про Лукреціїв, що протикають себе списами, чи 
про юдіф, що відтинають голови чоловікам, котрі зазіхнули на 
їхню честь, – «мотиви», які для Ґьоте всякчас були б значущі, 
хоч сам він за них ніколи не брався, – про все це Лінднер був 
невисокої думки; ба більше, попри авторитет класиків, він на-
віть сумніву не мав, що в наші дні таких чоловіків і жінок, ко-
трі скоїли злочини заради особистих переконань, потрібно не 
на котурни підіймати, а радше садити на лаву підсудних. Їхньо-
му потягу до тяжких каліцтв він протиставляв «глибоко усві-
домлений і соціальний» погляд на мужність. У думках і розмо-
вах він доходив навіть до того, що понад усі такі вчинки ставив 
добре зважений запис у класному журналі чи відповідальне рі-
шення з приводу того, як дорікнути своїй економці за надмірну 
запопадливість, бо тут не можна лише слухатися власних при-
страстей, а треба враховувати й резони ще когось. І коли він 
висловлював такі речі, йому здавалося, що він, вбравшись у до-
бропристойний цивільний одяг одного з пізніших століть, ози-
рається на пишний моральний костюм давнини. 

відтінок смішного, пов’язаний з такими прикладами, в жод-
ному разі не уникав його уваги; однак Лінднер називав його 
сміхом духовної голоти й мав на це дві вагомі підстави. По-
перше, він не тільки стверджував, що будь-яким приводом мож-
на скористатися і задля зміцнення, і задля ослаблення людської 
природи; ні, для її зміцнення приводи не дуже значні здавали-
ся йому навіть придатнішими, ніж великі можливості, тому що 
блискуче служіння чесноті мимоволі розвиває і людську схиль-
ність до фудульности й марнославства, тоді як служіння непо-
мітне, щоденне – це не що інше, як чиста, нічим не прикра-
шена чеснота. а по-друге, у планомірному використанні «мо-
рального надбання народу» (цей вислів, поряд із солдатським 
слівцем «муштра», Лінднер полюбляв за поєднання в ньому чо-
гось селянського з чимось цілком новим) не можна було нехту-
вати «малими можливостями» й через те, що безбожна віра, 
яку ввели в моду «ліберали й масони», віра, нібито великі люд-
ські звершення постають, так би мовити, з нічого, нехай це на-
віть називають ґеніальністю, старіла вже тоді. Яскравіше світ-
ло суспільної уваги вже виявило, що «герой», з якого минула 
доба зробила зарозумілого феномена, – це невтомний і копіт-
кий трудівник, який тривалим і впертим навчанням готує себе 
в першовідкривачі й, коли він атлет, має поводитися зі сво-
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їм тілом так само дбайливо, як оперний співак зі своїм голо-
сом, а коли політичний реформатор – повторювати на числен-
них зібраннях щоразу те саме. І Ґьоте – він-бо все життя так 
і прожив самовдоволеним бюрґером-аристократом – ще не 
мав про це жодного уявлення, а Лінднер бачив, до чого воно 
йдеться! тож і було цілком зрозуміло, що він вважав себе за-
хисником кращої частини Ґьоте від його частини тлінної, від-
даючи перевагу розважливій товариськості, такою втішною мі-
рою притаманній класику, над його трагізмом; і можна, либонь, 
стверджувати, що коли Лінднер – саме через свій педантизм, 
а не з якоїсь іншої причини – вважав себе людиною, котрій 
загрожують небезпечні пристрасті, то тут не обійшлося без 
глибоких роздумів. 

І справді, невдовзі після цього однією з найулюбленіших 
людських можливостей стало дотримання якогось «режиму», 
що дає однаково сприятливі результати і в боротьбі з ожирін-
ням тіла, і в політиці, і в духовному житті. У такому разі терп-
лячість, слухняність, добропорядність, урівноваженість та інші 
вельми позитивні чесноти стають головними складовими лю-
дини в особистому плані, а все неприборкане, насильницьке, 
одержиме хворобливою пристрастю й небезпечне, чого люди-
на, цей невиправний романтик, усе ж не позбавлена теж, у 
цьому режимі любесенько нагріває собі місце. Мабуть, така 
дивна схильність дотримуватися режиму, жити напруженим, 
неприємним і нужденним життям за приписами лікаря, тре-
нера чи ще якого-небудь тирана, хоча з таким самим неґатив-
ним результатом можна було б махнути на все це рукою, – це 
вже наслідок посування в бік робітничо-солдатсько-мурашиної 
держави, до якої наближається світ; та саме тут і пролягала 
межа, переступити яку Лінднер уже не міг і якої видющий по-
гляд його вже не сягав, тому що на заваді йому стояла його 
частка ґьотевської спадщини. 

не можна сказати, що з цим не мирилася його набожність, 
ні, адже богове він полишав богу, а нерозтрачену святість – 
святим; але він і в думці не припускав, щоб відмовитися від 
своєї особистости, а ідеалом світу йому уявлялася спільнота 
глибоко відповідальних і високоморальних особистостей – ци-
вільне військо боже, яке хоч і бореться проти непостійности 
ницої природи й робить із буднів святиню, але й оздоблює цю 
святиню великими творіннями мистецтва й науки. тому коли 
б хто-небудь погодинно обрахував його робочий день, то вия-



430

вилося б, що за будь-якого варіанту в підсумку вийшло б лише 
двадцять три години, до повної доби бракувало б, отже, ще 
шістдесятьох хвилин, і з цих шістдесятьох хвилин сорок Лінд-
нер раз і назавжди відвів на бесіди і сповнені любови намаган-
ня розібратися в душевному складі й пориваннях решти людей, 
до чого в нього входили й відвідини художніх виставок, кон-
цертів та всіляких розважальних заходів. Усе це він ненави-
дів. своїм змістом такі заходи майже щоразу завдавали образи 
його душі; у цих безпланових і переоцінюваних утіхах, на його 
думку, давав собі волю горезвісний нервовий розлад сучаснос-
ти з її надлишком подразників і справжніми стражданнями, з її 
невситимістю, нестабільністю, допитливістю й неминучим за-
непадом моралі. він навіть вражено всміхався у свою ріденьку 
борідку, коли при такій нагоді бачив, як «чоловічки й жіночки» 
з розпашілими щоками поклоняються ідолам культури. вони 
не знали, що життєва снага зростає внаслідок її зосередження, 
а не внаслідок її розпорошення. Усі вони страждали від стра-
ху, що не мають часу на все, й не здогадувалися, що мати час 
– то не що інше, як не мати часу на все. Лінднер усвідомив, 
що незадовільний нервовий стан спричиняє не робота й навіть 
не нагальна робота, на що складають провину в цю добу, а на-
впаки, культура й гуманність, перепочинки, перер ви в роботі, 
нічим не заповнені хвилини, коли людина прагне жити задля 
себе самої й шукає чогось такого, що могла б вважати чудовим, 
чи приємним,чи важливим. саме від цих хвилин і йдуть міаз-
ми нетерплячости, безглуздя й усіляких лих. так він відчував, і, 
коли б на те його воля, тобто коли б усе було так, як йому ба-
чилося в такі хвилини, він вимів би всі оці мистецькі центри 
залізною мітлою, і замість отих позірних духовних подій при-
йшли б свята праці й утіхи, тісно пов’язані з буденними спра-
вами; не треба було робити, власне, нічого, крім як щодня від-
бирати в усієї нашої доби по кілька хвилин, які своїм хворобли-
вим буттям завдячують хибно зрозумілій ліберальності. але на 
те, щоб обстоювати свою позицію серйозно й публічно, йому 
завжди бракувало рішучости. 

І Лінднер звів раптом погляд – адже під час усіх цих 
роздумів-мрій він усе ще їхав у трамваї – і відчув роздратуван-
ня й пригніченість, як це буває тоді, коли перед людиною зне-
нацька постають перешкоди й вона розгублюється, і на мить 
йому невиразно здалося, що він весь час думав про аґату. Їй 
випала й та честь, що невдоволення, яке зринуло наївно, мов 
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радість від Ґьоте, тепер злилося з нею, хоч на це не було жод-
них видимих причин. тому Лінднер своїм звичаєм нагадав собі: 
«Присвяти частину своєї самотности спокійним роздумам про 
свого ближнього, надто якщо ти з ним не згоден. Можливо, 
тоді ти краще збагнеш і навчишся використовувати те, що тебе 
відштовхує, і знатимеш, як змилосердитись над його слабкіс-
тю й підтримувати його просто налякану, мабуть, чесноту!» Ці 
слова він прошепотів німими вустами. Це був один із постула-
тів, які він винайшов проти сумнівної метушні так званої куль-
тури і в яких зазвичай знаходив спокій, щоб цю метушню зно-
сити; але успіх не приходив, і справедливість виявилась воче-
видь не тим, чого йому цього разу бракувало. він дістав годин-
ника. І переконався, що аґаті приділив більше часу, ніж йому 
було дано. але він цього не зробив би, якби в своєму плані на 
день не передбачив був ще двадцять хвилин, які лишалися, на 
неминучі втрати часу; і виявилося, що на цьому рахунку втрат, 
від цього недоторканного запасу часу, коштовні краплі якого 
в його щоденній роботі були змащувальним мастилом, навіть 
такого незвичайного дня в нього, коли він переступить поріг 
дому, зостануться ще цілих десять хвилин. Чи додалося йому 
завдяки цьому мужности? Уже вдруге за цей день на думку 
йому спала ще одна улюблена його сентенція. «Що непохитні-
ший ти будеш у своїй терплячості, – сказав Лінднер Лінднеро-
ві, – то з більшою певністю поцілиш у серце іншій людині!» а 
поціляв у серце він із задоволенням, яке відповідало й героїч-
ній жилці в його натурі; а що ті, в кого так поціляють, удару у 
відповідь ніколи не завдають, жодної ролі тут не грало. 

41.
Брат і сестра другого ранку 

Про цього чоловіка Ульріх із сестрою вже вдруге й заве-
ли мову, коли знов побачилися другого ранку після того, як 
аґата так несподівано зникла з товариства в кузини. напере-
додні Ульріх невдовзі після неї також полишив збуджені супе-
речками сходини, але він уже не встиг поцікавитися в сестри, 
чому вона спершу підійшла, а потім пішла від нього, бо вдома 
вона замкнулася й чи то вже спала, чи то вмисне не відгукну-
лася, коли він, прислухаючись, тихенько спитав, чи вона ще не 
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спить. отож день, коли аґаті трапився той дивакуватий незна-
йомець, завершився так само химерно, як і розпочався. дру-
гого дня від неї теж не щастило що-небудь довідатись. вона й 
сама не знала, що в неї на душі насправді. Коли аґата згадува-
ла про того нежданого листа від свого чоловіка, листа, ще раз 
перечитати якого вона не могла себе змусити, хоч він час від 
часу опинявся перед її очима, їй просто не вірилося, що, від-
коли він надійшов, не минуло й доби; так часто змінювався 
останнім часом її стан. Іноді їй здавалося, що саме такого лис-
та й стосується отой жаский вислів «привиди майбутнього»; і 
все ж вона й справді його боялася. а часом лист викликав у 
неї просто легеньке невдоволення, яке міг би викликати й не-
сподіваний вигляд годинника, що зупинився; але інколи на неї 
навіювало марну задуму те, що світ, звідки надійшов цей лист, 
претендував бути для неї реальним. те, що анітрохи не зачіпа-
ло її внутрішньо, неозоро оточувало її, все ще не відпускаючи, 
зовнішньо. Мимоволі вона порівнювала з цим усе, що сталося 
між нею і братом, відколи надійшов лист. Це були насамперед 
розмови, і хоч одна з них навіть навела її на думку про само-
губство, зміст листа забувся, хоч, мабуть, ще й не зовсім і що-
хвилини міг ожити. виходить, не дуже було вже, власне, й важ-
ливо, про що точилася та чи та розмова, й коли аґата порівню-
вала теперішнє своє щемливе життя з листом, її поймала гли-
бока, незмінна, незрівнянна, але безсила схвильованість. Через 
усе це вона почувалася нинішнього ранку, з одного боку, про-
хмелілою й стомленою, а з другого – ніжною й стривоженою, 
як це буває з хворим, коли в нього спаде жар. 

У такому стані вона, сповнена безпорадної бадьорости, рап-
том промовила:

– Пройнятися співчуттям до людини так, щоб самому від-
чути, як у неї на душі, – це, мабуть, неймовірно важко! 

на її подив, Ульріх одразу відповів:
– декотрі люди забрали собі в голову, нібито вони на це 

здатні. 
він був не в гуморі, зрозумів аґату не зовсім, і в його ре-

пліці відчувався натяк. Після її слів щось немовби відступило 
вбік, звільнивши місце роздратуванню, яке лишилося від попе-
реднього дня, хоч, видалося йому, й було гідне зневаги. на цьо-
му їхній обмін думками наразі й завершився. 

Ранок приніс дощову погоду й замкнув брата із сестрою 
вдома. за вікнами невтішно, наче мокрий лінолеум, поблиску-
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вало листя на деревах, бруківка крізь прогалини у кронах лис-
ніла, мов калоша. очі на цю сльоту не хотіли дивитись. аґата 
вже пошкодувала про свої слова й не знала, навіщо їх кинула. 
вона зітхнула й знов почала:

– сьогодні світ нагадує наші дитячі кімнати.
вона натякала на голі кімнати нагорі в батьківському будин-

ку, дивна зустріч з якими стала для них обох святом. І аґата, 
хоч це здалося досить неприродним, додала: 

– Щó раз у раз повертається, то це – перший смуток лю-
дини серед її іграшок!

Після гарної погоди, що надовго затрималась останнім ча-
сом, душа знов мимоволі прагла гожої днини, і тому груди 
спов нювало відчуття марно очікуваної радости й нетерплячої 
журби. Ульріх тепер також виглянув у вікно. за сірою стіною 
води, що стояла за шибками, мріли нездійснені плани прогу-
лянок, зелені простори й безмежний світ; і, може, за тією сті-
ною привидом блукало й бажання лишитись одного разу само-
му й знову вільно податися куди очі світять, бажання, солод-
кий біль якого – то страстотерпна історія пристрасти й водно-
раз уже нове воскресіння любови. Ще зі слідами чогось тако-
го у виразі обличчя й усієї постави, він обернувся до сестри й 
досить різко спитав: 

– Я, мабуть, не з тих, хто здатний перейматися співчуттям 
до чужого болю? 

– Що ні,то ні! – відповіла вона й усміхнулася йому. 
– але саме на те, щó забирають собі в голову такі люди, – 

провадив він, бо аж тепер усвідомив, наскільки серйозно гово-
рила сестра, – а вони забирають собі в голову, нібито страж-
дати можна й разом, – саме на це вони здатні менше, ніж 
будь-хто. вони, мов ті сестри-жалібниці, вміють хіба тільки вга-
дувати, щó хоче почути нужденний… 

– виходить, вони все ж таки знають, що вийде йому на до-
бре, – заперечила аґата. 

– аж ніяк! – ще впертіше стояв на своєму Ульріх. – Ма-
буть, вони взагалі втішають лише тим, що кажуть: «Хто багато 
розмовляє, той по краплині розряджає біль чужої людини, як 
дощ – електричний заряд у хмарі». Хто ж бо не знає, що спів-
чуттям співрозмовник може полегшити будь-яке горе!

аґата мовчала.
– такі люди, як твій новий приятель, – сказав Ульріх те-

пер уже з викликом, – діють, мабуть, теж, немов засіб від каш-
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лю: катару він не усуває, зате пом’якшує подразнення, викли-
кане катаром, і тоді воно минає саме собою!

за будь-яких інших обставин Ульріх міг би очікувати, що 
сестра з ним погодиться, але вона, від учора так дивно пере-
мінившись і несподівано перейнявшись слабкістю до чолові-
ка, щодо чеснот якого Ульріх мав сумніви, вперто всміхнулась 
і заходилася грати пальцями. Ульріх підхопився й переконли-
во сказав:

– та я ж бо його знаю! Щоправда, не дуже, але кілька ра-
зів чув, як він виступав! 

– ти навіть назвав його «нудним віслюком», – укинула 
аґата.

– а чом би й ні?! – спробував захиститись Ульріх. – такі 
люди, як він, здатні перейнятися почуттями когось іншого мен-
ше, ніж будь-хто! вони навіть не знають, що це таке. вони про-
сто не відчувають, яка це складна, яка це жахливо сумнівна ви-
мога!

тоді аґата спитала:
– а чому ця вимога здається тобі сумнівною? 
тепер змовк Ульріх. він навіть закурив на доказ того, що 

відповідати на її запитання не має наміру, адже про це вони 
вже стільки розмовляли напередодні! аґата про це також не 
забула. Їй не хотілося ще раз викликати пояснення. Ці пояс-
нення були такі самі чарівливі й руйнівні, як споглядання неба, 
коли на ньому пропливають сірі, рожеві й жовті міста з мар-
мурових хмар. І вона подумала: «Як би добре було, коли б він 
не сказав нічого, крім: «Я хочу любити тебе, як самого себе, і 
любити тебе так мені легше, ніж будь-яку іншу жінку, бо ти – 
моя сестра!» але сказати ці слова він не хотів, тож вона взя-
ла ножички й почала старанно обрізати нитку, що вибилася з 
одягу, – так старанно, немовби цієї хвилини ніщо в світі, крім 
нитки, не заслуговувало на її цілковиту увагу. Ульріх так само 
уважно спостерігав за нею. тепер аґата постала всім його по-
чуттям чарівнішою, ніж будь-коли, і про щось із того, щó вона 
приховувала, він здогадувався, хоч і не про все. бо тим часом 
у неї вже визріло рішення: якщо Ульріх міг забути, що вона й 
сама сміється з того незнайомця, який забрав собі в голову, ні-
бито допоможе їй, то зараз він, Ульріх, від неї про це й не по-
чує. а крім того, з Лінднером у неї все ж таки було пов’язане 
якесь сповнене надії передчуття. вона того чоловіка не зна-
ла. але те, що він так альтруїстично й упевнено запропонував 
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їй допомогу, викликало в неї, мабуть, довіру, бо радісна мело-
дія серця, глибокі органні звуки волі, переконаности й гордо-
щів, цілюще протилежні її власному стану, здавалося, чулись 
їй, підбадьоруючи її, за всім комізмом цієї історії. «Хай там які 
великі будуть труднощі, вони, якщо прагнути чого-небудь по-
справжньому, нічого не варті!» – подумала вона й, зненаць ка 
охоплена каяттям, порушила мовчанку приблизно так, як зри-
вають квітку, щоб потім над нею схилилися дві голови, й до 
першого свого запитання додала ще одне:

– а пригадуєш, ти завжди казав, що оте «люби ближнього» 
від обов’язку відрізняється так само, як повінь насолоди – від 
краплі задоволення? 

Її вразило те, з яким запалом Ульріх відповів:
– Я добре розумію всю іронію свого становища. від учора, 

та, мабуть, і завжди, я тільки те й робив, що збирав військо до-
казів на користь того, що ця любов до ближнього – не щас-
тя, а жахливо ґрандіозне завдання, розв’язати до кінця яке не 
можна! отож нічого дивного немає в тому, що захистку від 
цього завдання ти шукала в людини, котра про все це не має 
жодного уявлення, і я, бувши тобою, зробив би те саме! 

– але ж це – зовсім неправда, я цього не роблю! – корот-
ко заперечила аґата. 

Ульріх не стримався, щоб не кинути на неї погляд, сповне-
ний не меншою мірою вдячности, ніж недовіри. 

– навряд чи варто вести про це мову, – запевнив він її. 
– та я, власне, й не мав такого наміру. – він хвилю повагав-
ся, тоді повів далі: – але ось поглянь: якщо вже треба любити 
кого-небудь так, як самого себе, й навіть якщо так уже його й 
любиш, то це, по суті, – не що інше, як обман і самообман, бо 
просто неможливо разом із ним відчувати, як у нього болить 
голова чи палець. Це щось украй нестерпне – те, що не мож-
на по-справжньому співчувати тому, кого любиш, – украй не-
стерпне й украй просте. так влаштовано світ. Ми носимо свою 
шкуру шерстю всередину й не маємо змоги її вивернути. І цьо-
го жаху ніжности, цього жахіття затримок у наближенні одно-
го до одного люди по-справжньому добрі – просто «добрі» та 
й годі – ніколи не зазнають. те, що вони називають своїм спів-
чуттям, допомагає їм не думати, нібито їм чогось бракує! 

аґата вже забула, що хвилину тому сказала щось, таке саме 
близьке до брехні, як і далеке від неї. вона бачила, що в Уль-
ріхових словах прозирає розчарування маревом взаєморозу-
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міння, маревом, перед яким звичайні докази любови, доброти 
й співчуття втрачали своє значення; і вона зрозуміла: він заво-
див мову частіше про світ, ніж про себе, через те, що, прагну-
чи позбутися марнославних мріянь, хотів поглянути на нього, 
вий нявши себе з реальности, як виймають двері з луток. Цієї 
хвилини аґата була дуже далека від несміливо-суворого чолові-
ка з ріденькою борідкою, який хотів зробити їй добро. але ска-
зати про це вона була не в змозі. вона лише поглянула на Уль-
ріха, а тоді мовчки відвела очі. Потім зробила якийсь рух, потім 
погляди їхні знову зустрілися. Минуло зовсім небагато часу, а 
в них склалося враження, що мовчанка ця триває годинами. 

Мрія бути двома людьми й одним цілим… насправді наслі-
док цієї фантазії в деякі хвилини нагадував наслідок сновидін-
ня, що вихопилося за межі ночі, й навіть тепер цей наслідок зда-
вався чи то вірою, чи то запереченням у такому стані почуттів, 
де місця для здорового глузду вже не лишалося. Повертала по-
чуття до реальности тільки природа тіл, яка не піддається жод-
ним впливам. Ці тіла, позаяк вони все ж таки кохали одне одно-
го, своє буття розкривали перед спраглим поглядом для неспо-
діванок і захоплень, які розквітали знов і знов, мов розпущений 
у напливах хтивости павиний хвіст; та коли погляд не був при-
кутий лише до стоокого видовища, що його кохання влаштову-
вало коханню, а намагався проникнути у створіння, яке поза 
всім цим думало й відчувало, тіла ці оберталися на нелюдські 
в’язниці. тоді одне з них знов опинялося перед другим, як уже 
так часто бувало й доти, і не знало, щó сказати, бо все, що мо-
гла б іще сказати чи повторити жагуча туга, мало б покотитися 
по надто похилій площині, для якої не було ні основи, ні опори.

а невдовзі через це й фізичні рухи мимоволі уповільнились 
і завмерли. за вікнами дощ і далі наповнював повітря тремт-
ливою завісою із крапель та заколисливим шумом, крізь моно-
тонність якого з небесних висот сіялась безвихідь. аґаті здава-
лося, що тіло її вже цілу вічність самотніє; а час спливав, не-
мовби його зносила з неба вода. світло в кімнаті тепер нага-
дувало порожнистий срібний шестигранник. блакитні солод-
куваті пасма диму від недбало викурених сиґарет повивали її 
з Ульріхом. аґата вже не знала, як вона ставиться в глибині 
душі – чуйно й ніжно чи нетерпляче й зле – до брата, чия ви-
тримка викликала в неї захват. вона пошукала очима його по-
гляд і знайшла його застигло повислим у цій непевній атмос-
фері, неначе два місяці. І тієї самої миті – ні, це не було поро-
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джено її волею, це прийшло, здавалося, звідкись іззовні – по-
тік за вікнами зробився раптом м’ясистим, ніби розтятий но-
жем плід, і його м’якість, набухаючи, втиснулася поміж нею й 
Ульріхом. Може, їй стало соромно і вона через це трохи на-
віть зненавиділа себе, однак на неї почала находити суто чут-
тєва пустотливість (і не лише те, що називають розкутістю по-
чуттів, аж ніяк), а також – і навіть насамперед – добровільна 
й вільна відмова почуттів від світу! але вона ще встигла відвер-
нути це й навіть приховати від Ульріха, підхопившись і поква-
пившись із кімнати під нашвидку вигаданим приводом, нібито 
забула щось зробити. 

42. 
Небесною драбиною до чужої оселі

зробивши це, аґата відразу поклала навідатися до того див-
ного чоловіка, який запропонував їй допомогу, й, не гаючись, 
взялася виконувати своє рішення. вона хотіла зізнатися йому, 
що вже не знає, як їй бути. Чіткого уявлення про Лінднера 
вона не мала; нелегко розгледіти, хто насправді той, кого ти 
побачила крізь сльози й у товаристві кого ці сльози висохли. 
тому аґата розмірковувала про нього дорогою. вона гадала, 
що розмірковує тверезо, хоча, по суті, лише фантазувала. Хут-
ко простуючи вулицями, вона несла перед очима світло з бра-
тової кімнати. «тільки то було аж ніяк не звичайне світло», 
– подумалось їй; радше вона сказала б, що всі речі в тій кім-
наті раптом утратили самовладання чи якийсь своєрідний здо-
ровий глузд, що його загалом вони, очевидно, мали. та коли са-
мовладання чи здоровий глузд утратила лише вона сама, то це 
однаково не обмежилося тільки нею, бо й у речах прокинулася 
якась свобода, а з нею в усьому дивом почався рух. «Ще хвили-
на, і це, мов срібний ножик, зчистило б із нас лушпиння одягу, 
і ми справді й пальцем не поворухнули б!» – міркувала вона. 

але тепер аґата помалу заспокоїлася завдяки дощу, який 
із шумом лив їй на капелюшок і пальто безневинну сіру воду, 
й думки її ставали стриманішими. Може, цьому сприяв і про-
стенький, нашвидкуруч накинутий одяг, повертаючи її спога-
ди до безтурботних шкільних днів і прогулянок без парасоль-
ки. Простуючи, вона несподівано пригадала навіть одне наївне 
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літо, яке провела з подругою та її батьком і матір’ю на невели-
кому острові на півночі; там, серед суворої краси моря й неба, 
вона наткнулася на гнізда морських птахів – виярок, повний 
м’якого білого пір’я. І тепер зрозуміла: чоловік, до якого її тя-
гло, нагадував те місце гніздування. Ця думка її втішила. Що-
правда тоді, за часів суворої щирости, з якою юність прагне на-
бути досвіду, аґата навряд чи дозволила б собі так нелогічно, 
ба навіть так по-дівочому незріло, як намагалася робити це те-
пер, на думку про щось біле й м’яке опинятися в полоні над-
звичайного страху. Цей страх стосувався професора Лінднера; 
але й надзвичайне стосувалося також його. 

сповнений певности здогад, що все, з чим вона стикаєть-
ся, має якийсь казковий зв’язок із чимось прихованим, був їй 
знайомий з усіх бентежних періодів її життя; вона відчувала це 
як щось близьке, відчувала в себе за плечима й ладна була че-
кати на годину дива, коли їй лишиться тільки заплющити очі й 
відкинутися назад. а ось Ульріх у надприродних мріяннях по-
рятунку не бачив, і його помисли були зосереджені, здавалося, 
переважно на тому, щоб їхній надприродний зміст безмежно 
поволі обертати на природний. аґата розгледіла в цьому при-
чину того, що вже втретє за добу покинула його, втікаючи в 
туманному очікуванні чогось такого, що взяло б її під опіку й 
дало б їй відпочити від тривог чи хоч би від нетерплячих її при-
страстей. та щойно вона потім заспокоювалася, то сама знов 
опинялася поруч із ним і бачила всю цілющість того, чого він 
її вчив; якийсь час це тривало й тепер. та тільки-но в ній знов 
ожив спогад про те, щó «ледве» не сталося вдома, – і все ж 
таки не сталося! – вона знов геть розгубилася. тепер вона то 
намагалася переконати себе, що, якби вони потерпіли ще якусь 
мить, на допомогу їм прийшла б неосяжна сфера чогось неймо-
вірного, то картала себе за те, що не зачекала, як поведеться 
Ульріх; але зрештою гору взяли мрії про те, що найкраще було 
б просто поступитися коханню й на запаморочливій небесній 
драбині, якою вони підіймалися, дати змученій надмірними ви-
могами природі вибрати щабель для відпочинку. та, щойно ви-
знавши це, вона видалася собі схожою на тих безталанних каз-
кових героїнь, які не вміють стриматися й через цю свою жі-
ночу слабкість передчасно порушують мовчанку чи яку-небудь 
іншу обітницю, і тоді все з гуркотом розпадається прахом. 

тепер, коли її сподівання знову звернулися до чоловіка, 
який мав знайти їй раду, на його боці були не лише ті вели-
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кі переваги, що їх нечема розпач надає ладу, впевнености, по-
блажливій суворості й зосередженій поведінці; цей незнайо-
мець мав ще й ту характерну рису, що про бога говорив упев-
нено й без емоцій, так ніби щодня бував у нього вдома й да-
вав навтямки, що там зневажають усілякі пристрасті й химе-
ри. то що ж її з ним очікувало? Поставивши собі це запитан-
ня, вона почала твердіше карбувати крок і глибоко вдихнула 
дощову прохолоду, щоби прийти до тями остаточно; і цієї миті 
їй видалося цілком імовірним те, що Ульріх судить про Лінд-
нера хоч і однобічно, все ж таки правильніше, ніж вона, бо до 
розмови з братом, коли її враження від Лінднера було ще сві-
же, вона й сама мала думку про того добрягу вельми іронічну. 
У неї викликали подив власні ноги, які несли її все ж таки до 
нього, і вона, щоб довше не зволікати, навіть сіла до омнібуса, 
що їхав у той самий бік. 

аґата тряслася разом з людьми, що нагадували щільно розві-
шану мокру грубу білизну; важко було зберегти цілим плетиво 
думок, але вона стояла з упертим обличчям і намагалася втрима-
ти це плетиво, щоб воно не розпалося. вона хотіла донести його 
до Лінднера неушкодженим. вона це плетиво навіть звузила. 
Усе її ставлення до бога, якщо вже вдаватися до цього ім’я в та-
кій незвичайній ситуації, обмежувалося тим, що перед нею що-
разу (коли життя ставало надто гнітючим і відразливим або – а 
це було щось нове – надто привабливим) поставало якесь тьма-
ве подвійне світло. тоді вона у своїх пошуках стрімголов кидала-
ся в те світло. ось і все, що вона могла сказати про це, поклав-
ши руку на серце. а результату ніколи не було. так вона каза-
ла собі під поштовхи коліс. І воднораз усвідомлювала, що тепер 
їй, по суті, нетерпеливилося побачити, як її незнайомець вийде з 
цієї історії, розплутати яку вона довіряла йому, немовби заступ-
никові бога; адже для такої місії велика неприступність мала вді-
лити йому й трохи здогадливости, адже аґата, стиснута зусібіч 
незнайомими людьми, тим часом твердо вирішила нізащо не зі-
знаватися йому відразу в усьому. а вийшовши з омнібуса, вона 
несподівано виявила в собі глибоко сховану переконаність, що 
цього разу все буде не так, як звичайно, і що вона ладна навіть 
на свій страх і ризик вивести щось зовсім незбагненне з подвій-
ного світла на світло денне. Може, ці надміру сильні слова аґа-
та відразу взяла б назад, якби вони взагалі дійшли до її свідомос-
ти; але там були тепер не слова, а просто розгублене почуття, від 
якого її кров скипала, наче від вогню. 
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тим часом чоловік, до якого оце линули такі гарячі почуття й 
фантазії, сидів зі своїм сином Петером за обіднім столом, тому 
що обідали тут, за добрим давнім звичаєм, ще рівно ополудні. У 
його оточенні не було нічого «люксусового» чи, краще сказати, 
надмірного; бо друге слово відкриває нам сенс, що його перше, 
чужоземне, закриває. а втім, адже й «люксусовий» має значен-
ня чогось надмірного й зайвого, що його нагромаджує, мабуть, 
гуляще багатство; а «надмірне», навпаки, означає не так «понад 
міру» (і в цьому сенсі «люксусове»), як «надлишкове», й озна-
чає тоді таке, що трохи вихлюпується через вінця побутового 
затишку – тобто надлишкову зручність і розмах європейського 
життя, яких позбавлені лише цілковиті злидарі. Лінднер прово-
див різницю між цими двома поняттями розкоші, й коли розко-
ші в першому значенні в його оселі не було, то в другому вона 
була. Щойно відчинялися вхідні двері, відкриваючи очам у міру 
просторий передпокій, як уже зринало це своєрідне враження, 
що про нього навіть важко було сказати, звідки воно бралося. 
згодом, роззирнувшись, годі було не помітити жодного з при-
строїв, створених на службу й пожиток людині. особлива під-
ставка, спаяна з бляхи й покрита емалевою фарбою, дбала про 
парасольку від дощу. Грубошерста постілка знімала з череви-
ків бруд, якщо його лишала на них спеціальна щітка. У настін-
ній кишені стриміли дві щітки для одягу, і не бракувало й віша-
ка для пальт і плащів. освітлювала передпокій електрична лам-
почка, тут висіло навіть дзеркало, й усі ці речі були щонайкра-
ще доглянуті, а в разі пошкоджень їх вчасно замінювали нови-
ми. однак лампочка горіла дуже тьмяно, і при ній було ледве ви-
дно, де що лежить чи стоїть; на вішаку було тільки три гачки; у 
дзеркалі ставало місця лише для чотирьох п’ятих обличчя дорос-
лої людини, а постілка була саме такої якости й така завтовш-
ки, що ноги в її м’якості ще не тонули, але підлогу вже відчува-
ли. а втім, описувати дух цієї оселі, вдаючись до таких подро-
биць, – марна праця; зате досить було лише переступити по-
ріг, щоб відчути цей дух загалом, пройнятися своєрідною атмос-
ферою не суворости й не недбальства, не заможности й не бід-
ности, не пікантности й не несмаку, а саме того твердження, 
що випливає з двох заперечень, яке найкраще передають сло-
ва «брак марнотратности». але це – досить було тільки ввій-
ти до внутрішніх кімнат – зовсім не означало, що тут браку-
вало відчуття краси, ба навіть затишку, бо те й те пильний по-
гляд помічав у всьому. на стінах висіли чудові ґравюри в рам-
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ках, вікно біля письмового столу прикрашав кольоровий вітраж 
із зображенням лицаря, який зграбним рухом звільняв від дра-
кона діву, а у виборі кількох розмальованих ваз, де стояли гар-
ні паперові квіти, у придбанні, хоч господар і не курив, попіль-
ниці, та й у численних дрібничках, що немовби кидали світло на 
те коло поважних обов’язків, яких вимагає утримання будинку 
й догляд за ним, Лінднер дав уволю розгулятися своєму смаку. 
І все ж повсюди й крізь усе прозирала дванадцятигранна стро-
гість кімнатної форми, мовби нагадуючи про суворість життя, 
про яку не можна забувати й серед такого затишку; і навіть там, 
де що-небудь по-жіночому недисципліноване – яка-небудь ви-
шита хрестиком серветка, подушечка з трояндами чи абажур із 
шлярочкою – порушувало, лишившись від минулих часів, цю 
єдність, вона була однаково досить глибока, щоб завадити сиба-
ритській стихії зовсім вийти за рамки. 

а проте цього дня – і не вперше від учорашнього – Лінд-
нер мало не на чверть години спізнився до столу. він був уже 
накритий; тарілки – по три, стосиком одна на одній, перед 
кожним із двох місць – докірливо поглядали на нього своїми 
круглими очима; скляні підставки для столового начиння, на 
яких ножі, ложки й виделки позастигали, мов гарматні цівки 
на лафетах, і згорнені в трубочки серветки в кільцях вишику-
валися, наче військо, покинуте своїм ґенералом напризволяще. 
Лінднер хутко прихопив із собою пошту, яку зазвичай перегля-
дав перед обідом, поквапився з нечистим сумлінням до їдальні 
й, збентежений, не міг узяти втямки, щó, власне, тут сталося. 
схоже, він не вірив власним очам, бо ту ж мить з інших две-
рей і так само поквапно до кімнати ввійшов його син Петер, 
так ніби хлопець тільки й очікував на батька. 

43.
Доброчинець і ледащо. 
Але ще й Аґата

Петер був досить показний хлопець років сімнадцятьох, чи-
малий зріст Лінднера в ньому поєднувався з кремезнішою, ніж 
у того, статурою, яка цей зріст і вкорочувала; він сягав батько-
ві лише до плечей, але його голову, схожу на кутасто-круглу ке-
ґельну кулю, підтримувала міцна м’ясиста шия, плоті якої та-
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тусеві вистачило б і на стегно. Уроки Петер прогуляв на фут-
больному майданчику, а дорогою додому забалакав, на лихо, до 
якоїсь дівчини, і його чоловіча краса змусила її майже пообіця-
ти йому побачення; через це він, спізнюючись на обід, покрадь-
ки прослизнув у будинок і до дверей їдальні; до останньої миті 
так і не придумавши, чим виправдовуватися, він, на свій подив, 
у їдальні нікого не почув і, вбігши туди, вже хотів був накину-
ти на обличчя знуджену від тривалого очікування міну, але зне-
нацька зіткнувся з батьком і неабияк розгубився. його червоні 
щоки взялися ще червонішими плямами, і він ту ж мить вилив 
на батька цілі потоки слів, злякано позираючи скоса на нього, 
коли гадав, що той цього не помічає, і сміливо дивлячись бать-
кові в очі, коли відчував на собі їхній погляд. Це була добре роз-
рахована й не раз випробувана поведінка, що мала справляти 
враження до нерозважливости відвертого й оприскливого юна-
ка, здатного на що завгодно, крім одного: що-небудь прихова-
ти. та коли було замало й цього, Петер не боявся кинути – ні-
бито ненароком – яке-небудь нешанобливе чи інше ненависне 
батькові слівце, що виконувало роль громовідводу, який притя-
гував блискавку й відводив її в безпечніший бік. бо Петер тре-
петав перед батьком, як пекло трепече перед небесами, трепетав 
із самолюбством тушкованого на сковороді м’яса, на яке згори 
позирає дух. він любив футбол, але водночас навіть іще дужче, 
ніж напружуватися самому, любив з міною знавця спостерігати 
цю гру й висловлювати вагомі думки. Петер мріяв стати льотчи-
ком і коли-небудь здійснювати подвиги; але він уявляв собі це 
не як мету, що задля неї потрібно докладати зусиль, а як особис-
тий хист, так ніби був однією з істот, здатних одного дня взяти 
й полетіти. І те, що його відраза до праці суперечила шкільним 
настановам, на нього ніяк не впливало. до поваги з боку вчите-
лів цьому синові визнаного педагога взагалі було байдуже; він 
удовольнявся тим, що в класі був фізично найміцніший, а коли 
хто-небудь з однокашників здавався йому надто розумним, Пе-
тер, не вагаючись, міг зацідити йому кулаком у ніс чи в живіт 
і відновити сяку-таку рівновагу. Як відомо, поваги серед людей 
можна домагатись і таким чином, а Петерів спосіб мав лише 
той недолік, що його не можна було застосувати вдома проти 
батька, та й знати про нього батькові належало якомога менше. 
бо перед цим духовним авторитетом, який виховав його і три-
мав у м’яких лещатах, Петерове шаленство оберталося на жа-
лісні спроби протесту, що їх Лінднер-старший називав жалю-
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гідними зойками пристрастей. найкращі життєві засади Пете-
рові прищепили змалечку, тож лишатися глухим до їхньої прав-
ди йому було важко, й чинити на догоду своїй честі й непокір-
ливості він міг, лише вдаючись до індіанських військових хитро-
щів – уникаючи відкритої словесної боротьби. Щоб пристосу-
ватися до свого супротивника, він, утім, користався й багатьма 
словами, однак ніколи не опускався до потреби казати правду, 
бо це вже була б, на його думку, балакучість, не гідна чоловіка. 

Цього разу Петер також одразу дав волю своїм присяган-
ням та ґримасам, але вони не зустріли жодної протидії з боку 
господаря дому. Похапцем перехрестивши тарілку із супом, 
професор Лінднер заходився їсти поважно, квапно й мовчки. 
Лише час від часу його погляд не надовго й неуважно затриму-
вався на проділі в сина на голові. вранці цей проділ Петер за 
допомогою гребінця, води й великої кількости помади проклав 
у своєму густому рудувато-каштановому чубі, ніби вузькоко-
лійку у важко прохідній лісовій гущавині. Коли Петер відчував 
батьків погляд, він опускав голову, щоб затулити підборіддям 
червону, крикливо гарну краватку, якої його вихователь іще 
не бачив. бо наступної миті батько, зробивши таке відкриття, 
міг м’яко й широко розплющити очі, а вслід за цим з його рота 
могли вихопитися слова про «мавпування моди блазнів і бель-
басів» чи про «соціальне кокетування й рабське франтівство», 
які ображали Петера. але цього разу нічого такого не стало-
ся, й лише перегодя, коли міняли тарілки, Лінднер добродуш-
но і якось непевно (важко було навіть зрозуміти, щó сáме ста-
ло причиною його нагадування – краватка чи щось мимоволі 
побачене) сказав: 

– Люди, котрим належить іще вперто боротися зі своїм 
марнославством, мають уникати будь-якої яскравости у своєму 
зовнішньому вигляді!..

Петер скористався тим, що батько був такий на диво незо-
середжений, і розповів історію про оцінку «незадовільно», яку 
одержав нібито через своє «лицарство»: коли його викликали 
відповідати після одного з його товаришів, він, мовляв, зумис-
не показав себе непідготованим до уроку, щоб, з огляду на не-
чувано високі вимоги, які слабкішим учням просто не до сна-
ги, того хлопця собою не затьмарити. 

з цього приводу професор Лінднер лише похитав головою. 
та коли після другого вже прибрали зі столу й подали солод-

ке, він замислено й обережно почав:
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– знаєш, саме в роки найбільшого апетиту можна домогти-
ся найважливіших перемог над собою, і то не вдаючись до не-
здорового голодування, а принагідно відмовляючись від улю-
бленої страви після того, як уволю наситишся! 

Петер мовчав і своєї згоди з цим твердженням не показував, 
але вся його голова, навіть за вухами, знов узялася яскраво-
червоними плямами.

– Хибно було б, – стурбовано провадив батько, – якби за 
оте «незадовільно» я тебе покарав; адже позаяк ти на додачу 
ще й по-дитячому брешеш, то моральне поняття про честь тобі, 
виходить, таке чуже, що спершу треба підготувати ґрунт, щоби 
покара, впавши на нього, могла справити свій вплив. тому я ні-
чого від тебе не вимагаю, крім того, щоб ти усвідомив це сам, і 
не маю сумніву, що тоді ти й покараєш себе сам! 

У відповідь на це Петер поквапився нагадати про своє слаб-
ке здоров’я, а також про перевтому, що останнім часом стало, 
певно, причиною його відставання у школі й позбавляло його 
змоги загартовувати свою вдачу відмовою від останньої страви. 

– Французький філософ Конт, – незворушно відказав про-
фесор Лінднер, – після обіду, навіть без особливого приводу, за-
мість десерту любив пожувати окраєць черствого хліба – про-
сто, щоб поміркувати про тих, хто не має навіть черствого хліба. 
Це – чудова риса, вона нагадує нам про те, що будь-яке вправ-
ляння у простоті і стримуванні має глибоке суспільне значення! 

Про філософію в Петера вже давно склалось уявлення вкрай 
невигідне, але тепер батько викликав у нього прикрі спогади й 
про літературу, повівши далі: 

– Письменник толстой також каже, що стримування – це 
перша сходинка до свободи. У людини багато рабських при-
страстей, і, щоб успішно з ними боротися, треба починати з 
елементарних – обжерливости, лінощів і хтивости. 

Кожне з цих трьох слів, котрі часто траплялися в його на-
становах, професор Лінднер завжди вимовляв так само неви-
разно, як і решту двоє; і ще задовго до того, як зі словом «хти-
вість» Петер спромігся пов’язати певні уявлення, він уже усві-
домив потребу боротися з нею так само, як і з обжерливістю 
та лінощами, не замислюючись при цьому про що-небудь інше, 
ніж батько, якому при цьому вже й не треба було ні про що за-
мислюватись, оскільки він не мав сумніву, що з цього почина-
ється елементарний курс самовизначення. отак і вийшло, що 
одного дня Петер, ще не знаючи, що таке хтивість у її найпо-
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жадливішому вигляді, все ж таки вже доторкнувся до її спід-
ниць, уперше, раптово і вражено пройнявшись несамовитою 
відразою до жорстокої батькової звички пов’язувати хтивість 
з обжерливістю й лінощами. тільки сказати про це напрямець 
хлопець не зважився, тож змушений був збрехати й вигукнув:

– Я – проста людина й не можу порівнювати себе з пись-
менниками й філософами! 

Петер був збуджений, але слова добирав обережно. 
його вихователь на це нічого не відповів. 
– Я хочу їсти! – додав Петер ще палкіше. 
Лінднер посміхнувся скрушно й зневажливо.
– Я помру, якщо мені не даватимуть їсти вволю! – мало не 

крізь сльози промовив Петер.
– на будь-яке втручання чи напад з боку зовнішніх сил лю-

дина відповідає, вдаючись насамперед до свого голосового апа-
рату! – повчально промовив батько. 

І «жалісний зойк пристрастей», як це називав Лінднер, 
змовк. Цього особливо чоловічого дня плакати Петерові не хо-
тілось, але необхідність зібратися з духом і дати переконливу 
відсіч страшенно його гнітила. на думку хлопцеві більш нічого 
не спадало, і навіть брехня цієї хвилини була йому ненависна, 
бо, щоб удатись до неї, довелося б говорити. в його очах про-
зирала то кровожерність, то жалісне скімлення. Коли дійшло 
вже до цього, Лінднер добродушно сказав синові: 

– ти маєш серйозно повправлятися в мовчанні, щоб у тобі 
замість людини необачливої й неосвіченої заговорила люди-
на розважлива й вихована, чиї слова несуть спокій і твердість! 
– він замислився з привітним виразом на обличчі. – Якщо 
хтось хоче зробити добрими решту людей, то я не можу пора-
дити йому нічого іншого, – повідомив він синові свій висно-
вок, – ніж стати добрим самому. навіть Матіас Клавдіус каже: 
«не можу придумати нічого кращого, ніж самому бути таким, 
якими хочеш виростити дітей»! 

І професор Лінднер, сказавши це, доброзичливо й рішуче від-
сунув від себе солодке, навіть його не скуштувавши, хоч то була 
в нього улюблена страва – зварений на молоці рис із цукром 
і шоколадом; бачачи таку його сповнену любови непохитність, 
син, скреготнувши зубами, змушений був зробити те саме. 

Цієї хвилини до кімнати ступила економка й повідомила, 
що прийшла аґата. авґуст Лінднер розгублено підвівся. «отже, 
все ж таки прийшла!» – жахливо чітко промовив до нього ні-
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мий голос. Лінднера мало не охопило обурення, але водночас 
він був ладен і пройнятися братерським милосердям, сповне-
ним вишуканої моральної чуйности, і ці двоє протилежних по-
чуттів, кожне з яких ґрунтувалося на численних засадах, учи-
нили в його тілі дику колотнечу, перше ніж він устиг дати про-
сте розрпорядження провести гостю до вітальні.

– зачекаєш на мене тут! – суворо сказав він синові й роз-
гонистою ходою вийшов з кімнати.

але Петер завважив у батьковій поведінці щось незвичай-
не, тільки не міг збагнути, що сáме; і все ж це надало йому до-
сить легковажности й сміливости, щоб він, зоставшись сам і 
трохи повагавшись, кинув до рота повну ложку шоколадного 
порошку, приготованого посипати десерт, потім – ложку цу-
кру й нарешті велику ложку рису, шоколаду й цукру; він зро-
бив так ще кілька разів, після чого те, що лишилося в тарілоч-
ках, про всяк випадок пригладив ложкою. 

тим часом аґата сиділа в чужій оселі сама й чекала на про-
фесора Лінднера, бо той снував з кутка в куток в іншій кімна-
ті, збираючись із думками, перше ніж вийти до цієї вродливої й 
небезпечної жінки. вона роззирнулася й раптом відчула страх, 
так ніби вилізла надто високо на якесь примарне дерево й те-
пер боялася, що вже не вибереться цілою зі світу його покру-
ченого гілля й рясного листя. Її бентежили безліч дрібниць, і в 
невибагливому смаку, що позначився на них, непривітна суво-
рість украй дивовижно поєднувалася з якоюсь своєю проти-
лежністю, що їй аґата через схвильованість не відразу дібрала 
й назву. Ця непривітність нагадувала, мабуть, замерзле оціпе-
ніння крейдяних малюнків, хоча воднораз кімната мала й такий 
вигляд, немовби просякла якимись ніжними бабусиними запа-
хами ліків та мазей, і в її стінах стояв старомодний і не гідний 
чоловіка дух, до прикрого зумисне зосереджений на людських 
стражданнях. аґата принюхалася. І хоч у повітрі не було нічого, 
крім її фантазій, вона полинула на своїх почуттях далеко-далеко 
назад і пригадала той несміливий «запах неба», той не зовсім 
вивітрений і позбавлений своєї пряности, той залишений на 
сукні сутан аромат ладану, що ним колись віяло від її вчителів, 
коли вона ще дівчинкою разом зі своїми малими подругами ви-
ховувалась у благочестивому закладі й зовсім не вмирала від 
благочестя. бо хоч як цей запах підносить душу людям, котрі 
пов’язують із ним усе праведне, в серцях по-світському норо-
вистих дівчаток-підлітків він був живим нагадуванням про за-
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пахи протесту, що їх уява й перший досвід пов’язують із вуса-
ми якого-небудь чоловіка або з його напористими щоками, які 
після гоління духмяніють міцними есенціями та присипками. 
бачить бог, і цей запах не виконує того, що обіцяє! І поки аґа-
та сиділа, очікуючи, на одному з аскетичних, хоч і м’яких, лінд-
нерських стільців, навколо неї щільно зімкнувся порожній за-
пах світу з порожнім запахом небес – наче дві порожнисті пів-
кулі, і її пойняло таке передчуття, ніби зараз вона має надолу-
жити якийсь неуважно вислуханий життєвий урок. 

нарешті аґата усвідомила, де вона. з боязкою готовністю 
вона спробувала пристосуватися до цього оточення й пригада-
ти приписи, про які, можливо, надто рано дозволила собі за-
бути. але серце її, попри цю готовність, тремтіло, мов кінь, що 
не слухається ніяких умовлянь, і калатало в шаленому страху, 
як це буває, коли зринають почуття, що намагаються застерег-
ти розум, але не знаходять слів. І все ж по хвилі вона зробила 
таку спробу ще раз; і, щоб її підтримати, подумала про батька, 
який, хоча тримався й ліберальних поглядів і сам любив при 
нагоді виставити напоказ своє трохи поверхове уявлення про 
освіченість, однак, попри це, ухвалив рішення віддати її, аґату, 
на виховання до монастирської школи. вона ладна була сприй-
няти це як своєрідну примирну жертву і як вимушену, продик-
товану глибоко схованою невпевненістю спробу зробити коли-
небудь протилежне тому, в чому вважаєш себе переконаним; а 
оскільки в будь-якій непослідовності вона відчувала щось рід-
не, то ця ситуація, що в неї вона сама себе й поставила, на мить 
видалася їй якимсь загадковим, несвідомо-сестринським повто-
ренням. але й цей другий побожний трепет, викликаний влас-
ною волею, також довго не тривав; очевидно, коли її душею 
почали опікуватися надто суворо, вона раз і назавжди втрати-
ла здатність знаходити у вірі пристань для своїх бентежних пе-
редчуттів. бо досить було їй лише ще раз обвести очима своє 
оточення, як вона раптом відчула – і то з жорстокою чутливіс-
тю молодости до відстані, що відділяє безмежність учення від 
обмежености вчителя, ба навіть часом спокушає робити висно-
вок, дивлячись на слугу, про його господаря, – як вона раптом 
відчула, що не може втриматися від сміху, оглядаючи цю осе-
лю, де вона сиділа в добровільному полоні й на щось очікувала. 

І все ж їй стало соромно за свою нерішучість, і вона мимово-
лі вп’ялася нігтями в дерево стільця. а найдужче тепер хотіло-
ся їй якомога скоріше – відразу, щойно цей незнайомець, який 
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зухвало надумав її втішати, зволить постати перед нею, – кину-
ти йому в обличчя все, що її пригнічувало. Про оту бридку обо-
рудку із заповітом – якщо казати відверто, геть непрощенну. 
Про листи від Гаґауера, які огидно, мов погане дзеркало, спо-
творювали її образ, хоча цілком заперечувати подібність вона й 
не стала б. а ще, можливо, про те, що вона хотіла знищити того 
чоловіка, тільки, однак, не вбивати по-справжньому; і що вона, 
хоч і вийшла колись за нього заміж, але теж не по-справжньому, 
а засліплена зневагою до самої себе. в її житті були самі ли-
шень незвичайні половинчастості; але тоді, зрештою, треба було 
б звести все докупи і сказати й про ті передчуття, що стосува-
лися їхніх з Ульріхом взаємин, а піти на таку зраду вона ж бо 
не могла, ніколи й нізащо! вона була роздратована, мов дитина, 
яку завжди змушують розв’язувати надто складні арифметичні 
приклади. Чому світло, яке іноді зблискувало перед нею, щоразу 
так швидко гасло, мов ліхтар, що погойдується в глибокій темря-
ві, і вона то ковтає, то випускає на волю його блимання?! У неї 
вже не лишилося й краплини рішучости, а на додачу до всьо-
го вона ще й пригадала, як Ульріх одного разу сказав: той, мов-
ляв, хто шукає це світло, має подолати безодню, де нема ні дна, 
ні мосту. виходить, у глибині душі він і сам не вірив у можли-
вість того, щó вони вдвох шукали? так міркувала аґата, і хоч за-
сумніватися по-справжньому вона й не важилась, а проте була 
прикро вражена. ніхто їй, отже, не допоможе – ніхто, крім са-
мої безодні! І ця безодня – бог. ох, та що вона знає! з відра-
зою, зневажливо оглядала вона місточки, які нібито вели в той 
бік, бачила смирення кімнати, набожно розвішані на стінах кар-
тинки, – все, що симулювало довірчі взаємини з ним. вона була 
однаково близька й до того, щоб принизити себе, й до того, щоб 
із жахом відвернутися. а найдужче їй хотілося, мабуть, ще раз 
утекти; та, згадавши про свої постійні втечі, вона ще раз поду-
мала про Ульріха й видалася собі «страшною боягузкою». адже 
мовчання вдома було вже, мов затишшя перед бурею, і перед-
чуття її наближення й погнало її, аґату, сюди. так бачила вона 
тепер ситуацію, і вуст її вже торкалася легенька усмішка; й ні-
чого дивного не було в тому, що цієї хвилини на думку їй спа-
ли ще декотрі з Ульріхових висловлювань, бо одного разу він 
сказав: «Людина ніколи не має себе за цілковитого боягуза; але 
вона, чого-небудь злякавшись, утікає саме на таку відстань, на 
якій знову відчуває себе героєм!» 

тож аґата тут і сиділа! 
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44.
Серйозна розмова

Цієї миті до вітальні ступив Лінднер із наміром сказати 
стільки ж, скільки і його гостя; та, коли вони опинились одне 
перед одним, усе вийшло по-іншому. аґата відразу перейшла в 
наступ словами, які, на її подив, виявилися куди буденнішими, 
ніж це відповідало б їхній передісторії. 

– ви, певно, пригадуєте, я просила вас дещо мені поясни-
ти, – почала вона. – ось я й прийшла. Я добре пам’ятаю, щó 
ви сказали проти мого розлучення. Мабуть, я зрозуміла це від-
тоді навіть іще краще!

вони сиділи за великим круглим столом, відділені одне від 
одного всією довжиною його діаметру. Уже першої миті, що-
йно Лінднер переступив поріг, аґата після тих останніх хвилин 
своєї самотности відчула себе так, немовби спершу пішла під 
воду, але потім торкнулася ногами дна; стоячи на цьому твер-
дому ґрунті, вона кинула слово «розлучення» як принаду, хоч 
їй і справді хотілося почути думку Лінднера. 

І він таки відповів – майже ту ж мить: 
– Я добре розумію, чому ви вимагаєте від мене цього пояс-

нення. вам ціле життя нашіптували, нібито віра в надлюдське й 
покірність заповідям, що випливають з цієї віри, – то атрибут 
середньовіччя! ви довідалися, що наука таким казочкам покла-
ла край! та чи впевнені ви в тому, що так воно й є насправді?!

аґата, на власний подив, завважила, що мало не на кожно-
му третьому слові губи його під ріденькими вусиками аґресив-
но випиналися. вона нічого не відповіла.

– Чи ви про це замислювалися? – суворо провадив Лінд-
нер. – Чи знаєте ви, яка сила-силенна запитань насправді з 
цим пов’язана? Я бачу: ви не маєте про них уявлення! але ви 
вмієте відмахнутися від цього чудовим жестом, навіть не здога-
дуючись, либонь, що дієте просто з примусу чужої волі! 

Лінднер наразився на небезпеку. Лишалося нез’ясованим, 
яких нашіптувачів він мав на увазі. він відчував, що вже не 
може зупинитись. Мова його нагадувала довгий тунель, який 
він прорив у горі, щоб на другому її боці накинутися на понят-
тя «побрехеньки вільнодумних чоловіків», що хизувалося там у 
хвалькуватому світлі. Лінднер не мав на увазі ні Ульріха, ні Га-
ґауера, а мав на увазі обох; він мав на увазі всіх.
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– І навіть якби ви замислились, – вигукнув він, сміли-
во підвищуючи голос, – і були переконані цими фальшивими 
вченнями в тому, що тіло – не що інше, як система мертвих 
корпускул, душа – гра залоз, а суспільство – торба механіко-
економічних законів… І навіть якби воно так і було – а це зо-
всім не так, – то я не визнав би, що такі думки відбивають іс-
тину життя! адже в того, що називає себе наукою, немає ані 
найменших повноважень пояснювати своїми зовнішніми ме-
тодами те, що живе в людині як внутрішня, духовна переко-
наність. Життєва істина – це знання, що не мають початку, і 
факти істинного життя довести неможливо. Хто живе і страж-
дає, той носить їх у собі як загадкову владу високих запитів і 
як живе витлумачення самого себе! 

Лінднер підвівся. очі в нього зблискували, мов два проповід-
ники на подіумі, утвореному його цибатими ногами. він пози-
рав згори вниз на аґату з почуттям власної вищости. «Чому він 
одразу так багато говорить? – міркувала вона. – І що він має 
проти Ульріха? адже він із братом ледве знайомий, а виступає 
вочевидь проти нього!» Цієї миті жіночий досвід викликати по-
чуття швидше, ніж це зробили б роздуми, вселив у неї впевне-
ність, що Лінднер каже так лише через те, що в нього – просто 
смішно! – прокинулися ревнощі. вона з чарівною усмішкою 
поглянула знизу вгору на нього. він стояв перед нею високий, 
тонкий і при повній зброї, нагадуючи величезного войовничо-
го цвіркуна якоїсь прадавньої ери. «боже милий, – подумала 
вона, – зараз я знову скажу що-небудь таке, що його роздра-
тує, і він знов напуститься на мене. де я? в яку гру я граю?!» 
Її бентежило те, що вона, хоч Лінднер і викликав у неї сміх, 
ніяк не могла позбутися декотрих його слів, таких як «знан ня, 
що не мають початку» чи «живе ви тлумачення», – слів та-
ких нині чужих, але у глибині душі їй знайомих, немовби вона 
сама завжди ними послуговувалась, не пригадуючи, однак, чи 
коли-небудь чула їх узагалі. на думку їй спало: «Це жахливо, 
але окремі свої слова він уже зронив мені в серце, мов дітей!» 

Лінднер завважив, що справив на неї враження, і, задоволе-
ний цим, трохи вгамувався. він бачив перед собою молоду жін-
ку, в якій, здавалося, підозріло чергувалися схвильованість і на-
грана байдужість, ба навіть зухвалість; а позаяк він мав себе за 
великого знавця жіночої душі, то його це не збентежило, адже 
вродливих жінок, як він знав, надзвичайно легко спокушає гор-
довитість і марнославство. Лінднер узагалі рідко дивився на 
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вродливе обличчя без певного співчуття. Майже всі люди, об-
даровані таким обличчям, були, на його переконання, мученики 
свого блискучого зовнішнього вигляду, який підбиває їх на чван-
ство, а його неминучий наслідок – холодне серце й любов до 
всього показного. а проте буває й так, що за вродливим облич-
чям криється душа, і скільки невпевнености нерідко вже прихо-
вувалося за гордовитістю, скільки відчаю – за легкодумством! 
Часто це – люди навіть особливо шляхетні, які просто не ма-
ють змоги спертися на правильні й непохитні переконання. І те-
пер Лінднером помалу знов цілком опанувала думка, що люди-
на удачлива має перейнятися помислами людини знедоленої; і 
коли він так і зробив, то виявив, що у формі аґатиного обличчя 
й тіла криється той чарівливий спокій, який притаманний лише 
великому й шляхетному, а її коліно у складках одягу навіть ви-
далося йому коліном ніоби. Лінднера вразило те, що в нього ви-
никло саме таке порівняння, адже воно аж ніяк не відповідало 
його досвіду, але щодо цього шляхетність його морального болю, 
очевидно, мимоволі пов’язалася з підозріливим уявленням, влас-
тивим багатьом дітям, бо він відчував, що його потяг не менший, 
ніж його страх. звернув він увагу тепер і на її груди, які швид-
ко дихали, здіймаючись невеликими хвилями. йому стало мо-
торошно, і, якби на допомогу йому знов не прийшов його жит-
тєвий досвід, він навіть розгубився б. але найпідступнішої миті 
досвід підказав йому, що в цих грудях таїться щось невисловле-
не, і, судячи з усього того, щó він знав, таїна ця стосувалася роз-
лучення з його колегою Гаґауером; і це врятувало Лінднера від 
ганебного безумства, ту ж мить надавши йому можливість по-
бажати оголення тієї таїни замість оголення цих грудей. він по-
бажав цього, скільки було сили, і поєднання гріха з лицарським 
убиванням дракона гріха явилося йому в гарячих барвах, подіб-
них до тих, що світилися на вітражі в його кабінеті.

аґата перервала ці роздуми запитанням, з яким вона, знов 
опанувавши себе, звернулася до нього спокійно, ба навіть 
стримано.

– ви сказали, нібито я дію з чиєїсь намови, з примусу чу-
жої волі! Що ви мали на увазі?

Лінднер збентежено підвів погляд, що лежав на її серці, до 
її очей. такого з ним ще не було ніколи: він уже не пригаду-
вав, щó сказав наприкінці. У цій молодій жінці він бачив жерт-
ву вільнодумства, яке збиває з пуття нову добу, і на радощах 
від перемоги забув про це.
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аґата повторила запитання, трохи його змінивши:
– Я зізналася вам, що хочу розлучитися з професором Га-

ґауером, а ви відповіли мені, що я дію з чиєїсь намови. Мені 
корисно було б знати, щó ви під цим розумієте. Кажу вам іще 
раз: пояснити мій крок вичерпно не можна жодною зі звичай-
них причин. за загальноприйнятими мірками навіть антипатія 
не була нездоланна. Просто я переконалася, що її потрібно не 
долати, а незмірно поглибити! 

– Хто вас переконав?
– оце і є саме те питання, вирішити яке ви й маєте мені 

допомогти. 
вона знов поглянула на нього з тією м’якою усмішкою, що 

мала, сказати б, жахливо глибокий виріз і оголювала внутріш-
ні груди так, немовби їх прикривала тепер лише чорна мере-
живна шаль. 

Лінднер мимоволі затулив собі від цього очі, зробивши такий 
порух рукою, неначе поправляв окуляри. Правда полягала в тому, 
що хоробрість у його світогляді, як і в почуттях, що їх він демон-
стрував аґаті, відігравала ту сама боягузливу роль. він був один 
із тих, хто збагнув, що смиренню дістати перемогу легше тоді, 
коли воно спершу зіб’є кулаком пиху, а власна вчена натура спо-
нукала його дужче, ніж будь-якої іншої пихи, боятися пихи віль-
ної науки, яка закидає вірі, що та – ненаукова. Якби йому сказа-
ли, що святі з їхніми молитовно піднесеними порожніми руками 
вже застаріли й що тепер їх потрібно зображувати із шаблюка-
ми, пістолетами й іще новішими струментами в руці, то це його, 
либонь, обурило б, але він не хотів, щоби зброю знань прихову-
вали од віри. Це була майже цілковита помилка, хоч її припускав-
ся не лише він; тим-то Лінднер і напустився на аґату зі словами, 
які заслуговували б на почесне місце в його публікаціях, – та, 
мабуть, там його й посідали, – однак були недоречні щодо жін-
ки, яка йому оце звірилась. дивлячись на цю посланницю воро-
жого йому світу, яка у скромній задумі сиділа перед ним, віддана 
до його рук доброю чи демонічною долею, Лінднер відчував це й 
сам і збентежено намагався знайти їй відповідь. 

– ет! – кинув він якомога загальніше й зневажливіше і ви-
падково мало не влучив у саме яблучко. – Я мав на увазі той дух, 
який тепер у нас панує і змушує молодих людей потерпати, що 
їх вважатимуть дурнями, ба навіть неуками, якщо вони не поділя-
тимуть усіх сучасних забобонів. Хіба я знаю, які гасла у вас у го-
лові?! дати волю пристрастям! Утвердитися в житті! Культурний 
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розвиток особистости! свобода думки й мистецтва! У кожному 
разі – будь-що, тільки не вимоги простої і вічної моралі! 

оце вдале посилення «дурнями, ба навіть неуками» втішило 
Лінднера своєю витонченістю й повернуло йому бойовий дух.

– вас, певно, дивує те, – провадив він далі, – що в розмо-
ві з вами я надаю великого значення науці, навіть не знаючи, 
скільки років їй присвятили ви… 

– ніскільки! – урвала його аґата. – Я – жінка темна! 
вона на цьому аж наголосила й від такого свого, можливо, 

удаваного зухвальства дістала, схоже, задоволення. 
– але ж це – ваше середовище! – з притиском уточнив 

Лінднер. – І нехай це буде свобода звичаїв чи то свобода нау-
ки – в тому й у тому виявляється те саме: звільнений від мо-
ралі дух! 

аґаті й ці слова видалися непоказними тінями, які падали 
немовби від чогось темнішого, що було десь неподалік. вона не 
мала наміру приховувати свого розчарування, однак продемон-
струвала його зі сміхом і ущипливо нагадала Лінднерові: 

– Щойно ви порадили мені не думати про себе, а самі тіль-
ки про мене й говорите. 

Лінднер сказав іще раз:
– ви боїтеся видатися собі несучасною!
в аґатиних очах промайнуло роздратування. 
– ваші слова так не пасують до мене, що я просто не знаю, 

що й сказати!
– а я вам кажу: «за вас дорого заплачено, не йдіть у раб-

ство до людей!»
його інтонація, чужа всьому його образу, як важка квіт-

ка – хисткій стеблині, розвеселила аґату. настійливо, майже 
різко вона спитала:

– то що ж мені робити? Я чекаю від вас якоїсь певної від-
повіді. 

Лінднер проковтнув клубок у горлі й аж потемнів від по-
важности. 

– Робіть те, в чому полягає ваш обов’язок! 
– Я не знаю, в чому полягає мій обов’язок!
– тоді пошукайте собі обов’язків!
– але ж я не знаю, що таке обов’язки! 
Лінднер похмуро всміхнувся.
– ось вам і свобода особистости! – вигукнув він. – не 

свобода, а лише її видимість! ви ж бо по собі бачите: коли лю-
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дина вільна, вона нещасна! Коли людина вільна, вона – при-
вид! – додав він, ще трохи підвищивши від збентеження го-
лос. Потому знову стишив його й переконано завершив: – 
обов’язок – це те, що піднесло людство над його власними 
слабкостями завдяки справжньому самопізнанню. обов’язок 
– це та сама істина, яку всі великі особистості або визнавали 
або на яку вони пророчо вказували. обов’язок – це плід ба-
гатовікового досвіду й результат прозорливости обдарованих. 
але обов’язок – це й те, що в потаємних глибинах душі ви-
разно відчуває й найпростіша людина, якщо тільки вона живе 
праведно! 

– Це була пісня у тремтливому сяйві свічок, – похвально 
констатувала аґата.

Лінднер також відчував, що «проспівав» фальшиво, і йому 
було прикро. він мав би сказати що-небудь інше, але йому за-
бракло духу усвідомити, в чому полягав відступ від справжньо-
го голосу власного серця. він дозволив собі лише подумати, що 
це юне створіння, мабуть, глибоко розчарувалось у своєму чо-
ловікові, коли вже так зухвало, з таким запалом лютує на себе 
й хоч і заслуговує глибокого осуду, а проте гідне чоловіка силь-
нішого; та водночас у нього склалося враження, що вслід за 
цією думкою зрине ще одна, куди небезпечніша. 

а тим часом аґата повільно, однак вельми рішуче похитала 
головою і з тією мимовільною впевненістю, з якою одна схви-
льована людина дає другій звабити себе на те, щó доводить 
сумнівну ситуацію до цілковитого краху, провадила далі: 

– але ж ми ведемо мову про моє розлучення! І чому ви сьо-
годні вже не згадуєте про бога? Чому не скажете мені просто: 
«бог велить, щоб ви зосталися з професором Гаґауером!»? Я ж 
бо навіть не уявляю собі, що він може таке звеліти! 

Лінднер роздратовано стенув своїми високими плечима; 
коли він зводив їх, то й сам, здавалося, просто-таки здіймав-
ся вгору. 

– Я ніколи з вами про це не розмовляв, просто ви самі ро-
били такі спроби! – різко запротестував він. – а щодо решти, 
то не думайте тільки, що Господа бога цікавлять невеличкі его-
їстичні чвари в наших почуттях! на це є його закон, якому ми 
повинні підкорятися! Чи вам здається, що в цьому мало героїч-
ного, тому що нині людина в усьому хоче мати «особисте»? У 
такому разі всім вашим претензіям я протиставляю героїзм ви-
щий – героїзм героїчної покірности! 
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Кожне його слово промовляло значно більше, ніж мав пра-
во дозволити собі мирянин, навіть лише в думках; у відповідь на 
таку грубу наругу аґаті, якщо вона не хотіла встати й завершити 
цей візит, знов лишалося тільки раз у раз усміхатись, і вона ро-
била це так природно й упевнено, що Лінднера це чимдалі дужче 
збивало з пантелику й дратувало. він відчував, як думки його три-
вожно бурхають, щораз розпалюючи хміль, що позбавляв його 
розважливости й послаблював волю зламати опір непокірного 
розуму і, можливо, врятувати душу, що оце перед ним опинилася. 

– обов’язок наш нестерпний! – вигукнув він. – обов’язок 
наш може виявитись огидним і мерзенним! тільки не думайте 
собі, нібито я хочу бути адвокатом у вашого чоловіка й стою на 
його боці через те, що в мене така натура. але ви повинні ко-
ритися закону, бо лише він ґарантує нам тривалу злагоду й за-
хищає нас від нас самих! 

аґата засміялася з нього; вона збагнула, яку зброю обіцяють 
їй наслідки її розлучення, й крутнула ножа в рані. 

– У всьому цьому я мало що тямлю, – промовила вона. – 
але ви дозволите, я відверто поділюся з вами одним вражен-
ням? Коли ви гніваєтесь, то стаєте якимсь трохи двозначним! 

– ох, та облиште ви! – відмахнувся Лінднер. він аж від-
сахнувся, маючи тільки одне бажання: в жодному разі більш 
такого не допускати. Потому, переходячи до захисту, підвищив 
голос і звернувся із заклинаннями до гріховного привиду, що 
оце сидів перед ним. – дух не сміє коритися плоті і її чарам 
та страхам! навіть удаючись до огиди! Я вам так скажу: навіть 
якщо приборкання плотських прикрощів, що його, схоже, за-
жадала від вас школа подружнього життя, виявилося нестерп-
ним, утікати від нього ви однаково не маєте права. бо в людині 
живе прагнення визволитись, і ми не повинні бути рабами оги-
ди своєї плоті так само, як не повинні бути рабами її хтивости! 
адже вам вочевидь хотілося почути саме це, а то ви до мене 
не прийшли б! – завершив він піднесено й уїдливо воднораз. 

Лінднер стояв перед аґатою, випроставшись на повен зріст, 
волосся у вусах і бороді навколо його губів ворушилося. ніко-
ли ще не казав він таких слів жодній жінці, крім своєї покійної 
дружини, але тоді почуття в нього були інші. бо тепер до них 
додалася хтивість, так ніби він, замахуючись батогом, карав 
земну кулю, і водночас у них відчувався страх, неначе його, 
мовби зірваного з голови капелюха, вихором понесла вгору ця 
покаянна проповідь. 
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– Щойно ви знов говорили якось дивно! – холодно зау-
важила аґата, маючи намір кількома сухими словами збити з 
нього пиху; але потім вона уявила собі, з якої висоти йому до-
ведеться падати, й визнала за краще покірно змиритись; вона 
змовкла, а тоді голосом, який від каяття раптово немовби зро-
бився глухішим, повела далі:

– Я прийшла просто через те, що хотіла, аби ви мене на-
ставляли. 

У безпорадному запалі Лінднер і далі розмахував отим сло-
весним батогом; він невиразно усвідомлював, що аґата зумис-
не збиває його з пантелику, але повернути назад йому було 
вже несила, і він вирішив покластися на майбутнє. 

– Ціле життя бути прив’язаним до людини, не відчуваючи до 
неї фізичного потягу, – це, звісно, тяжкий хрест! – вигукнув 
він. – та хіба саме тоді, коли наш партнер виявився негідним, 
ми не накликали на себе цю кару тим, що не звертали достатньої 
уваги на знаки душевного життя?! багато жінок усе ж таки дають 
засліпити себе зовнішніми обставинами, і хто знає, чи не карають 
людину взагалі задля того, щоб привести її до тями!

І раптом голос у нього зірвався. аґата слухала його, на зго-
ду киваючи головою; але уявити собі Гаґауера сліпучим зваб-
ником було їй не до снаги, і її веселі очі це виказали. Лінднер, 
украй збитий з пантелику, заверещав фальцетом:

– бо хто шкодує дубця, той ненавидить дитину, а хто її лю-
бить, той і карає! 

спротив його жертви остаточно обернув тепер цього житей-
ського філософа, що досі не полишав своєї надійної спостережної 
вежі, на співця покарань і бентежних обставин, які їх супроводжу-
ють. Лінднер сп’янів від невідомого йому почуття, породженого 
тісним зв’язком його моральних осудів, що ними він допікав свою 
гостю, зі збудженням усієї його мужности, відчуттям, яке симво-
лічно (тепер він розумів це й сам) можна було назвати хтивістю. 

але «зухвала завойовниця», хоч вона вже мала б нарешті 
відкинути порожній гонор своєї земної вроди й упасти в роз-
пач, по-діловому відреаґувала й на його погрози дубцем, ти-
хенько спитавши: 

– Хто мене карає? Кого ви маєте на увазі? Чи не маєте ви 
на увазі бога?

але ж говорити про це не можна було! відвага раптом по-
кинула Лінднера. Голова в нього впріла. Ім’я всевишнього зга-
дувати в такому зв’язку негоже. його погляд, таким собі дво-
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зубом спрямований уперед, поволі відвернувся від аґати. вона 
це відчула. «отже, він теж не важиться!» – промайнуло в неї. 
з нестямною насолодою термосила б вона цього чоловіка доти, 
доки з його вуст не злетіло б те, чого він не хотів їй виказа-
ти. але на цей раз було досить; розмова дійшла своєї крайньої 
межі. аґата зрозуміла, що це була тільки палахка й прозора від 
палахкотіння відмовка, щоб не сказати чогось вирішального. а 
втім, тепер і Лінднер знав: усе, що він казав, та й усе, що його 
бентежило, ба навіть самé перебільшення породжував лише 
страх перед перебільшеннями, найзухвалішим з яких було, зда-
валося йому, підступитись до того, що має лишатися схованим 
за високими словами, – підступитися з нескромними струмен-
тами почуттів і відчуттів, на що його вочевидь штовхала ця «пе-
ребільшена» молода жінка. тепер подумки він назвав це «обра-
зою скромности віри». бо за ці хвилини кров у Лінднера відри-
нула від голови й потекла своїм звичним шляхом; він прийшов 
до тями як людина, що вздріла себе голою далеко від порогу 
рідної домівки, і згадав, що не має права відпускати аґату, не 
втішивши її й не напутивши. він глибоко зітхнув, відступив від 
неї й, погладивши бороду, докірливо промовив: 

– У вас неспокійна й несьогосвітня вдача! 
– а у вас своєрідне уявлення про чемність! – холодно від-

казала аґата, бо розмовляти далі вона вже не мала бажання. 
тим часом Лінднер, щоб відновити свій авторитет в очах 

гості, вирішив додати ще дещо:
– вам би не завадило повчитись у школі реальности не-

вблаганно тримати свою суб’єктивність у шорах, бо того, хто 
робити цього не вміє, його уява й фантазії дуже швидко ски-
нуть на землю!..

Лінднер затнувся, бо ця дивна жінка й далі спонукала його 
голос вихоплюватися з грудей усупереч його волі. 

– Лихо тому, хто пориває зі звичаєм; він пориває з реаль-
ністю! – тихо додав він.

аґата стенула плечима. 
– сподіваюся побачити вас другого разу в нас! – запро-

понувала вона.
 – на це я змушений, однак, відповісти: «ні, ніколи!» – не-

сподівано й тепер уже цілком по-земному відкинув пропози-
цію Лінднер. – У нас із вашим братом такі супротивні погля-
ди на життя, що контактів нам краще уникати, – додав він на 
своє виправдання.
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– тоді мені доведеться, мабуть, старанно відвідувати школу 
реальности, – спокійно відказала аґата.

– ні! – ще раз кинув Лінднер, водночас якось дивно, ледь 
не з погрозою загородивши собою їй шлях, бо вона вже зібра-
лася йти. – У жодному разі! ви не повинні ставити мене у дво-
значне становище перед колегою Гаґауером, навідуючи мене 
без його відома! 

– ви завжди такі пристрасні, як сьогодні? – насмішкувато 
спитала аґата, спонукавши його так звільнити їй шлях. 

на цю хвилину вона почувалася виснаженою, але загалом 
сповненою сил. страх перед нею, що його таки виказав Лінд-
нер, підштовхував її до дій, чужих її справжньому стану; та 
коли від братових вимог у неї враз опускалися руки, то цей чо-
ловік повернув їй свободу порядкувати у себе в душі на влас-
ний розсуд, і її втішало те, що вона його бентежить.

«Може, я принизив свою гідність абощо?» – спитав себе 
Лінднер, коли аґата попрощалася. він звів плечі й кілька разів 
пройшовся туди-сюди кімнатою. зрештою вирішив не пори-
вати з нею зв’язків і свою ніяковість, уже досить глибоку, ви-
словив по-солдатському: «треба мати тверду волю, щоб, попри 
будь-які прикрі відчуття, не втрачати мужности!»

а Петер, коли аґата підвелася, відскочив від замкової шпа-
рини, де не без подиву підслуховував, щó кукурікав батько «тій 
дурній курці».

45.
Починається низка дивовижних подій

невдовзі після цих відвідин повторилося те «неможливе», 
що вже мало не фізично витало навколо Ульріха й аґати, і ста-
лося це воістину так, що нічого й не сталося. 

того вечора вони зібралися десь розвіятись і саме перевдяга-
лися; щоб допомогти аґаті, вдома нікого, крім Ульріха, не було, 
почали вони досить пізно й тому вже чверть години страшенно 
поспішали, коли це настала коротка пауза. на спинках стільців, 
повсюди, де тільки можна, в кімнаті ще було розкладене майже 
все бойове спорядження, що його при такій нагоді одягають жін-
ки, й аґата саме дуже пильно нахилилася над своєю ступнею, як 



459

це роблять усі вони, натягуючи тоненьку шовкову панчоху. Уль-
ріх стояв у неї за спиною. він бачив її голову, шию, плечі й цю 
майже голу спину; тулуб схилився над підібганим коліном тро-
хи набік, і від напруження на шиї напнулися три круглі складки, 
рівненькі й кумедні, проносячись світлою шкірою, наче три стрі-
ли; нараз розлилася тиша, й породжена нею чарівна тілесність 
цієї картини, здавалось, позбулася своїх рамок і перейшла в Уль-
ріхове тіло так зненацька й безпосередньо, що він зрушив з міс-
ця і – не зовсім так мимоволі, як розгортається на вітрі полот-
нище стяга, але й без окремої на те волі – підкрався навшпинь-
ках ближче і несподівано для заклопотаної панчохою аґати дико 
й лагідно вп’явся зубами в одну з тих стріл, а рука його водночас 
обійняла сестру. Потому зуби Ульріха так само обережно відпус-
тили свою жертву; його права рука обхопила коліно аґати, і він, 
притиснувши лівою її тіло до свого, рвучко випростався й високо 
підняв сестру вгору. аґата злякано зойкнула. 

досі все це відбувалося в такому самому жартівливому й пус-
тотливому тоні, як і багато чого доти, й коли на цю сцену й ля-
гли барви кохання, то лише, по суті, з несміливим наміром при-
ховати його незвичайну й уже небезпечнішу природу під та-
кою веселою і добре знайомою запоною. та коли аґата подола-
ла переляк і відчула, що, власне, не витає в повітрі, а скоріше 
зависла в ньому, позбувшись раптом усієї ваги й підвладна вже 
не їй, а м’якому примусу дедалі повільнішого руху, коли вона, 
отже, відчула це, одна з тих випадковостей, над якими ніхто не 
владний, зробила так, що аґата видалася собі в такому станови-
щі навдивовижу впокореною, спокійною, просто-таки звільне-
ною від усіх земних тривог; одним порухом, який змінив рівно-
вагу її тіла і якого аґата ніколи не змогла б повторити, вона по-
збулася й найостаннішої шовковинки примусу, повернулася об-
личчям, падаючи, до брата, і, немовби здіймаючись ще й у па-
дінні, хмаринкою щастя опустилася йому в руки. М’яко притис-
каючи її тіло до свого, Ульріх відніс сестру через уже огорне-
ну сутінками кімнату до вікна й поставив поруч із собою в ла-
гідне вечорове світло, яке залило її обличчя, мов сльози. Попри 
зусилля, потрібні для всього цього, й примус, якого аґата зазна-
ла з боку Ульріха, їхній вчинок здавався обом на диво далеким 
від зусиль і примусу; це можна було б знов порівняти, либонь, 
із дивовижним вогнем картини, яка для руки, що її торкається, 
становить усього-на-всього сміховинну, покриту фарбами пло-
щину. так само й вони не бачили в цьому нічого іншого, крім 
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фізичного процесу, який цілком опанував їхню свідомість; і все 
ж поряд із звичайним, за своєю природою безневинним, спер-
шу навіть трохи грубуватим жартом, що змусив працювати всі 
м’язи, мав цей процес і ще одну природу, яка надзвичайно ніж-
но розслаблювала все тіло й водночас проймала його невимов-
ною чуттєвістю. вони запитально обійняли одне одного за плечі. 
спорідненість тіл відгукнулася в них так, неначе обоє виросли з 
одного кореня. вони поглянули одне одному в очі так допитливо, 
мовби нічого подібного досі не бачили. І хоч розповісти про те, 
щó, власне, сталося, ні він, ні вона не змогли б, оскільки брали 
в цьому надто палку участь, обоє все ж таки, здавалося їм, зна-
ли, що хвилину тому на мить зненацька опинилися в самісінько-
му цьому спільному стані, на межі якого вже так довго зволіка-
ли, який уже так часто одне одному змальовували і за яким за-
вжди спостерігали, однак, лише збоку. 

Якби вони подумали тверезо (а обоє потай так і зробили), 
то це навряд чи виявилося б, звичайно, чимось більшим, ніж 
чарівною випадковістю, і наступної хвилини – або принаймні 
коли б вони повернулися до якої-небудь справи – не лиши-
ло б по собі й сліду. але цього не сталося. навпаки, вони віді-
йшли од вікна, ввімкнули світло, взялися кожне за щось своє, 
але невдовзі все облишили; і Ульріх, хоч вони нічого одне з од-
ним і не погоджували, ступив до телефону й повідомив туди, 
де їх очікували, що вони не прийдуть. він був уже у вечірньо-
му костюмі, але незастебнута аґатина сукня ще звисала в неї 
з плеча, і вона аж тепер заходилася поправляти коси. технічні 
шуми, що домішувалися до його голосу в слухавці, й поновле-
ний зв’язок із зовнішнім світом анітрохи не протверезили Уль-
ріха; він сів навпроти сестри, що кинула клопотатися собою, 
і, коли погляди їхні зустрілися, ні в чому вже не було більшої 
певности, ніж у тому, що рішення ухвалено й тепер до будь-
яких заборон їм байдуже. та вийшло інакше. Їхня згода нага-
дувала їм про себе з кожним подихом; це була згода вперто ви-
страждана – нарешті скинути з душі камінь палкого жадання, 
– і вистраждана так солодко, що думки здійснити мрію майже 
відривалися від них і в уяві вже їх поєднували, подібно до того, 
як буря жене перед хвилями пінясте шумовиння. та ще глибше 
бажання закликало їх до спокою, і вони були вже не в змозі ще 
раз потягтися одне до одного. вони цього й прагли, але порухи 
плоті стали їм не до снаги, й обоє відчували якусь невимовну 
пересторогу, яка не мала нічого спільного з вимогами добро-
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звичайности. зі світу поєднання досконалішого, хоч іще й не-
виразного, яким вони доти раювали, немовби в алегорії-мрії, до 
них долинула, здавалося, вимога вища, повіяло передчуттям ви-
щим, чи то цікавістю, чи то передбаченням. 

вони застигло сиділи, збентежені й замислені, і нарешті, 
опанувавши свої почуття, нерішуче почали розмову.

Ульріх непритомно, як ото звертаються до порожнечі, про-
мовив: 

– ти – місяць…
аґата його зрозуміла.
Ульріх сказав:
– ти літала на місяць, а він подарував тебе мені знов…
аґата мовчала. так усім серцем вбирають у себе місячні 

розмови.
Ульріх сказав:
– Це – алегорія. «Ми були в нестямі», «ми помінялися ті-

лами, не торкаючись одне одного» – це теж алегорії! але що 
таке алегорія? Крапля реальности з дуже великою часткою пе-
ребільшення! І все ж таки я міг би заприсягтися, що перебіль-
шення, хоч це й малоймовірно, було дуже незначне, а реаль-
ність – вже майже величезна!

далі він не став говорити. він подумав: «Про яку реальність 
я кажу? Хіба є ще одна?» 

Якщо в цьому місці розмову брата із сестрою облишити і 
вдатися до якого-небудь порівняння, що принаймні певною мі-
рою визначило її русло, то можна, мабуть, сказати, що ця ре-
альність, далебі, найбільше була споріднена з тією реальністю, 
яка в місячні ночі зазнала фантастичних змін. Якщо, однак, не 
розуміти і її, вбачаючи в ній лише привід для такого собі фа-
натизму, що його вдень краще тримати в шорах, то тоді, коли 
вже казати правду, краще уявити собі геть неймовірне: що на 
певному клапті землі всі емоції справді, немовби якимись ча-
рами, змінюються, щойно цей клапоть вислизає з марної ме-
тушливости дня й пірнає у сповнену почуттів і відчуттів тілес-
ність ночі! У шепітному пошлюбленні світла й тіней не лише 
тануть і утворюються наново зв’язки зовнішні, але й внутрішні 
сходяться водно по-новому. вимовлене слово втрачає впертий 
власний сенс і набуває сусіднього. Усі запевнення виражають 
тільки одну-однісіньку плинну подію. ніч обіймає всі супереч-
ності своїми мерехтливими материнськими руками, й біля гру-
дей її жодне слово не фальшиве й не праведне, а кожне ста-
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новить те незрівнянне народження духу з мороку, яке людина 
пізнає в новій думці. тож усе, що відбувається місячної ночі, 
позначене неповторністю. воно позначене врочистістю. безко-
рисливою щедрістю й поступливістю. Кожна звістка – це до-
брозичлива дільба. Кожна пожертва – одержання. Кожне за-
чаття тисячами ниток вплітається у схвильованість ночі. Просто 
бути – це єдиний шлях до пізнання того, що діється. бо в такі 
ночі «я» нічого собі не лишає – ні суворого владання собою, ні 
навіть спогадів; урочиста самосутність переливається в безмеж-
ну самовідданість. Ці ночі сповнені безглуздого передчуття, не-
мовби має статися щось небувале, таке, чого збіднілий денний 
розум навіть не годен собі уявити. І мріють не вуста, а тіло, від 
голови до ніг, над темінню земною й під світлом небесним воно 
впряжене у хвилювання, що тріпоче поміж двома світилами. І 
перешіптування із супутниками сповнене цілком невідомої чут-
тєвости, це – не чуттєвість якоїсь окремої людини, а чуттєвість 
земного, загалом усього того, що намагається проникнути у від-
чуття, це – раптово оголена ніжність світу, яка повсякчас тор-
кається всіх наших почуттів і якої торкаються почуття наші.

Ульріх, далебі, ніколи не помічав за собою аж такої пристрас-
ти помріяти під місяцем; та коли зазвичай ковтаєш життя, нічого 
не відчуваючи, то іноді, вже багато пізніше, на язику з’являється 
його присмак, що вже став примарним; і ось тепер усе, про що 
він не домріяв при місяці, всі безтурботно, в самоті, поки він не 
пізнав сестри, проведені ночі раптом знов ожили в ньому без-
країми, залитими сріблом чагарями, місячними відблисками на 
траві, розлогими яблунями, скрипучим морозом і позолотою на 
чорній воді. Усе це були деталі, не пов’язані між собою, вони ні-
коли не становили чогось цілого, але тепер змішалися, мов пахо-
щі численних трав в ароматі хмільного трунку. й коли він поді-
лився своєю думкою з аґатою, вона це також відчула.

тому все, що він казав доти, Ульріх зрештою узагальнив у 
словах: 

– те, що відразу, вже першої миті звело нас докупи, мож-
на сміливо назвати життям місячних ночей! 

а сестра глибоко зітхнула. Це могло означати що завгодно; 
і, мабуть, означало: «але чому ж ти не знаєш таких чарів, щоб 
нам не розлучитися в останню мить?!» І вона знову зітхнула – 
так природно й відверто, що й сама того не помітила. 

І це був новий початок руху, який їх зближував і водночас 
тримав на відстані одне від одного. Глибоке хвилювання, що 
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його сповна зазнають разом двоє людей, лишає в них голу ін-
тимність знемоги; це робить навіть суперечка, а ніжність почут-
тів, що висмоктує з людини мало не всі соки, – й поготів! отож 
тепер Ульріх, слухаючи, як нарікає без слів аґата, мало не обі-
йняв її розчулено й захоплено, як коханець уранці після перших 
бур обіймає свою обраницю. його рука вже торкнулася її плеча, 
все ще оголеного, й аґата, всміхнувшись, здригнулася від цього 
доторку; але в очах її ту ж мить знов промайнуло й мимовільне 
застереження. дивні видива постали цієї хвилини в його голо-
ві. аґата за ґратами. або її силоміць відірвали від нього чужі ку-
лаки, й вона, віддаляючись, злякано махає йому руками. Потім 
і сам він, знесилений, виявився не лише покинутим, а й таким 
самим розлучником… Може, то були одвічні картини любовних 
сумнівів, тільки потріпані буденщиною, а може, й ні. він залюб-
ки поговорив би про це з аґатою, але вона вже відвела від ньо-
го погляд до прочиненого вікна й нерішуче підвелася. У їхніх ті-
лах не вщухала лихоманка кохання, але тіла ці не важилися про-
йти все спочатку, а за вікном, фіранки на якому були майже від-
слонені, було те, що позбавило їх уяви, без якої плоть лишається 
грубою або легкодухою. Коли аґата ступила перші кроки в той 
бік, Ульріх, здогадавшись про її згоду, погасив світло, щоб було 
видно ніч. Місяць завис над верхівками сосон, чорнота яких із 
зеленуватим вилиском флеґматично бовваніла на тлі золотисто-
синьої височіні й мерехтливо-блідої далини. аґата невдоволено 
розглядала цей невеличкий, глибокий клаптик світу.

– отже, все ж таки не більше, ніж місячна романтика?! – 
спитала вона.

Ульріх дивився на неї, не відповідаючи. У сутінках її золо-
тисті коси на тлі білястої ночі палали вогнем, розтулені вуста 
обернулись на тіні, краса її була чарівна й нестерпна. 

та, мабуть, і вона бачила його таким самим – із синіми 
очницями на білому обличчі, – бо повела далі:

– а знаєш, на кого ти тепер схожий? на «місячного П’єро»! 
Це – заклик до обережности! 

Розхвильована, ладна заплакати, вона хотіла його трохи об-
разити. адже колись усі молоді нікчеми накидали на себе блі-
ду машкару по-місячному самотнього П’єро – напудреного й 
білого, мов крейда, з червоними, наче кров, губами, покинуто-
го Коломбіною, якої самі вони ніколи не мали, – й здавали-
ся собі хворобливо-примхливими; через це пристрасть до мі-
сячних ночей значною мірою набувала смішного відтінку. але 
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Ульріх, спершу неабияк засмутивши сестру, з готовністю по-
годився з нею. 

– І від «смійся, паяце!» у тисяч міщан, коли вони слухали 
цю арію, поза спиною пробігав мороз глибокого співчуття, – 
гірко запевнив він її. але потім тихенько, майже пошепки до-
дав: – Річ у тім, що все це коло почуттів викликає підозру! а 
тим часом вигляд у тебе цієї хвилини такий, що за нього я від-
дав би всі спогади свого життя!

аґатина рука знайшла його руку. тихо й палко Ульріх про-
вадив:

– наша доба під високою розкішшю почуттів розуміє про-
сто розкошування почуттів і звела місячний хміль до сентимен-
тальної розбещености. Цій добі і невтямки, що він має бути або 
незбагненним психічним розладом, або фраґментом якогось ін-
шого життя! 

У цих словах – саме через те, що в них, мабуть, крилося пе-
ребільшення – була віра, а коли так, то були й крила авантюри.

– на добраніч! – несподівано сказала аґата.
вона відступила од вікна, запнувши фіранку так поквапно, 

що картина, де вони стояли в місячному сяйві, вмить зникла. І, 
перше ніж Ульріх увімкнув світло, аґата, прихопивши з собою 
ніч, устигла вийти з кімнати.

а крім того, Ульріх і не намагався її затримати.
– Цієї ночі ти спатимеш так нетерпляче, як перед великою 

екскурсією! – гукнув він їй навздогін.
– так я й хочу зробити! – почув він у відповідь, коли при-

чинялися двері. 

46.
Місячне сяйво вдень 

Коли другого ранку вони побачилися знов, то здалеку вра-
ження спочатку було таке, ніби у звичайному помешканні рап-
том наштовхуєшся на незвичайну картину, ба навіть таке, ніби 
десь на природі натрапляєш на видатний мистецький витвір: 
зненацька перед тобою постає в чуттєвому сприйнятті острів 
сенсу, піднесення й ущільнення духу над плинним низькодо-
лом буття! та коли потім вони підійшли одне до одного ближче, 
то обоє розгубились, і від минулої ночі в їхніх поглядах відчу-
валася лише стома, яка затінювала ці погляди ніжним теплом. 
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а втім, хто знає, чи викликáло б кохання таке саме зачуду-
вання, якби воно не стомлювало! Коли аґата з Ульріхом завва-
жили болісне відлуння вчорашньої схвильованости, вони зно-
ву відчули щастя, як його відчувають закохані, пишаючись тим, 
що ледве не померли від фатальної пристрасти. але радість, яку 
брат із сестрою давали одне одному, була не лише таким почут-
тям, вона хвилювала ще й очі. барви й форми, що поставали пе-
ред ними, були розмиті й бездонні і все ж таки різко виділялися, 
мов букет квітів, що пливе на темній воді. вони мали чіткіші об-
риси, ніж звичайно, однак такі, що важко було сказати, чим це 
спричинено, – виразністю того, що бачили очі, чи його глибше 
прихованим замилуванням. враження це стосувалося як чітко 
окресленої сфери сприйняття та уваги, так і туманної сфери по-
чуттів; саме через це воно й зависало поміж світом внутрішнім 
і зовнішнім, як поміж вдихом і видихом зависає затриманий по-
дих, і нелегко було збагнути – що якось дивно суперечило гли-
бині цього враження, – чи то воно належить до сфери фізично-
го, чи то своїм виникненням завдячує просто загостреному вну-
трішньому зацікавленню. обоє вони навіть не хотіли про це за-
мислюватись, бо їх стримувала якась сором’язливість здорово-
го глузду; і згодом вона ще довго спонукала їх триматися на від-
стані одне від одного, хоч їхня чуттєвість стала ще глибшою й, 
либонь, могла навести на думку, що межі й між ними самими, й 
між ними та світом раптово трохи змістилися. 

Погода знову настала літня, й вони подовгу бували на при-
роді. У парку цвіли квіти й кущі. Коли Ульріх задивлявся на 
яку-небудь квітку, – ні, це зовсім не була давня звичка колись 
нетерплячого чоловіка, – то тепер цьому спогляданню іноді 
вже не бачив кінця-краю, та й початку, якщо вже казати прав-
ду, теж ні. Якщо він випадково знав назву квітки, то це був по-
рятунок у морі безкінечности. тоді золотисті зірочки на голій 
стеблині означали «куряча сліпота», а оті ранні листочки й ки-
тички – «бузок». та коли назви він не знав, то навіть кликав 
садівника, бо тоді той старий чоловік називав яке-небудь не-
знайоме слово, й у всьому знов наставав лад, і прадавні чари, 
коли знання правильного ім’я захищає від непогамовної дикос-
ти речей, доводили, як і десятки тисяч років тому, свою заспо-
кійливу силу. але ставалося й так, що Ульріх опинявся перед 
якою-небудь гілочкою чи квіточкою сам, без помічників, по-
близу не було навіть аґати, щоб поділитися з нею своєю не-
обізнаністю. тоді йому раптом починало здаватися, що збаг-
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нути ясну зелень молодого листочка годі й думати, а загад-
ково обмежене розмаїття форм малесенького квіткового віноч-
ка ставало неперервним колом безкінечних перемін. до того ж 
такий чоловік, як Ульріх, якщо він себе не ошукував (а цього 
не могло статися вже хоча б з огляду на аґату), навряд чи ві-
рив у сором’язливе побачення з природою, шепіт, короткі по-
гляди, побожність і німа музика якого – то радше привілей свя-
тої простоти, якій, щойно вона покладе голову в траву, ввижа-
ється, нібито їй уже лоскоче шию сам Господь бог, хоч у будень 
вона не має нічого проти, щоб цією природою поторгували й на 
фруктово-овочевій біржі. Ульріх відчував огиду до такої примі-
тивної, нічого не вартої містики, яка в основі свого незмінно-
го замилування понад усяку міру розбещена, й надавав перева-
гу скоріше безпорадним спробам позначити словами яку-небудь 
до болю виразну барву чи описати одну з тих форм, що так 
необачно-настирливо промовляли самі за себе. бо в такому стані 
слово не крає, і плід лишається на гілці, хоч і здається, нібито він 
уже в тебе у роті; це, мабуть, – перша загадка світлої, як день, 
містики. й Ульріх намагався пояснити це сестрі, хоч і з тією 
прихованою метою, щоб одного разу це не щезло, мов ілюзія. 

та завдяки цьому після стану, сповненого пристрасти, помалу 
запанував стан спокійнішої, іноді майже дозвільної бесіди, який 
заслоняв їх, ніби ширма, одне від одного, хоч вони й бачили крізь 
цю ширму наскрізь. зазвичай вони лежали в парку на двох вели-
ких шезлонґах, що їх завжди перетягували вслід за сонцем; на по-
чатку літа це сонце мільйонний раз осявало чудеса, які воно тво-
рить щороку; й Ульріх розповідав багато чого з того, що сáме на-
верталося йому в голову й там обережно заокруглювалось, як мі-
сяць, що став тепер зовсім блідим і бруднуватим, чи як мильна 
булька. отак і вийшло, й то досить скоро, що одного разу він за-
вів мову про той прикрий абсурд, який багато хто проклинає: ні-
бито будь-яке розуміння передбачає певну поверховість, потяг до 
поверхні, і це, до речі, відбивається, мовляв, у слові «схоплювати» 
і пов’язано з тим, що на самому початку всі враження й пережи-
вання люди осягали не окремо одне від одного, а в поєднанні одне 
з одним і тому неминуче зводили їх докупи частіше на поверхні, 
ніж у глибині. далі він провадив: 

– отож коли я стверджую, що отой газон перед нами – зе-
лений, то це звучить досить певно, хоча сказав я не так уже 
й багато. І справді, не більше, ніж якби повідомив тобі про 
якого-небудь зустрічного чоловіка, що він – із родини Ґрю-
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нів*. а скільки ж, боже ти мій, на світі тих Ґрюнів! Краще вже 
мені обмежитися висновком, що цей зелений газон – зелений 
по-газонному чи взагалі що він зелений, як газон, недавно по-
бризканий невеличким дощиком… – він мляво примружився, 
поглядаючи на молоденьку, осяяну сонцем травичку й промо-
вив: – ти, либонь, і справді описала б це саме так, бо шовки та 
ситці привчили тебе все унаочнювати. а ось я, навпаки, міг би 
цей колір, либонь, навіть зміряти. довжина його хвилі – зда-
ється, п’ятсот сорок мільйонних міліметра; і тоді цей зелений 
колір виявляється немовби впійманим і прибитим цвяхами до 
певного місця! але він ту ж мить від мене втікає, поглянь-бо: 
адже в цьому земляному кольорі є щось і матеріальне, щось 
таке, для чого кольорові визначення не придатні взагалі, бо 
воно не таке, як той-таки зелений колір шовкової чи вовняної 
тканини. І ось ми знов повертаємось до глибокого відкриття, 
що зелена трава – сáме трав’янисто зелена! 

на думку аґати, закликаної у свідки, цілком зрозуміло було 
те, що не можна було нічого зрозуміти, й вона відповіла: 

– Я раджу тобі якось уночі поглянути на дзеркало: воно 
темне, аж чорне, ти в ньому взагалі майже нічого не бачиш. І 
все ж таки це «нічого», поза всяким сумнівом, – щось інше, 
аніж «нічого» темряви поза дзеркалом. ти здогадуєшся, що пе-
ред тобою – скло, подвоєння глибини, що це скло ще має 
якусь залишкову здатність мерехтіти, – і все ж таки нічого, 
анічогісінько там не бачиш!

Ульріх посміявся з того, що сестра ладна отак відразу зіпсу-
вати репутацію знань; він зовсім не вважав, що поняття нічого 
не варті, й добре розумів – хоч цього й не показував, – чого 
ними можна досягти. він хотів лише звернути увагу на те, які 
незбагненні часом бувають окремі переживання і враження, 
що їх із цілком зрозумілих причин доводиться зазнавати само-
му й на самоті, навіть бувши вдвох. він сказав ще раз:

– адже «я» ніколи не сприймає кожне своє враження й 
те, що з нього випливає, окремо, а завжди сприймає його у 
зв’язках, в реальній чи вигаданій, подібній чи неподібній від-
повідності з рештою; тому все, що має назву, прилягає одне 
до одного багатьма різноманітними гранями й лініями, як лан-
ки великих і неозорих сукупностей, одне спирається на одне 
й виявляється під загальною з ним напругою. та саме через 

* Прізвище Ґрюн (від нім. grün) означає «зелений». 
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це, – раптом повів він уже іншим тоном, – коли ці зв’язки з 
якої-небудь причини не спрацьовують і не реаґує жоден із вну-
трішніх ланцюгів, відразу знов опиняєшся перед нелюдською, 
навіть анульованою й безформною світобудовою, яку навіть 
неможливо описати. 

так вони повернулися до того, з чого почали розмову, але 
як наслідок аґата відчула темну світобудову, безодню всесвіту, 
відчула бога, який мав їй допомогти!

брат сказав: 
– Розуміння поступається місцем невтоленному подивуван-

ню, а навіть найдрібніше враження – від оцієї ось травинка 
чи від м’яких звуків, коли твої вуста он там промовляють яке-
небудь слово, – стає ні з чим не порівнянним, самотнім, як світ, 
набуває незбагненної егоїстичности й розливає густий дурман!.. 

він змовк, нерішуче покрутив у руці травинку й зрадів, по-
чувши, що аґата – схоже, так само необачно, як і безпідставно, 
– повернула розмову знов на землю. бо тепер вона відповіла:

– Якби тут було сухіше, я лягла б на траву! Поїдьмо куди-
небудь! так кортить полежати на лугу, скромно повернутися 
до природи, як викинутий черевик!

– але це теж означає тільки одне: дістати свободу від усіх 
почуттів, – відказав Ульріх. – а сам бог, либонь, відає, що б 
із нами було, якби й вони не ходили чередою – всі оці кохан-
ня, ненависті, страждання й чесноти, які в кожної людини ні-
бито свої. Ми позбулися б, мабуть, будь-якої здатности мірку-
вати й діяти, бо наша душа створена задля того, щó повторю-
ється, а не задля чогось нечуваного й небаченого. 

Ульріх почувався пригніченим; йому здавалося, що він по-
сунувся ще далі в нікуди, й він, тривожно нахмуривши брови, 
пильно вдивлявся в сестрине обличчя. 

та аґатине обличчя було ще ясніше, ніж повітря, яке ото-
чувало його і бавилося її косами, коли вона відповіла, проциту-
вавши щось із пам’яти:

– «не знаю, де я, себе я ще шукаю, про це довідатися хочу, 
почути звістку. Пірнув я в джерело його кохання, неначе в море – 
глибоко на дно, де, крім води, нічого вже не бачиш і не відчуваєш». 

– звідки це? – поцікавився Ульріх, аж тепер завважив-
ши, що вона тримає в руках книжку з його власної бібліотеки. 

аґата, не відповідаючи братові, прочитала з книжки:
– «Я всі свої спромоги перевершив і дійшов до темних сил. 

Я чути став у безгомінні й бачити – в пітьмі. бездонним стало 
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в мене серце, душа кохання позбулась, мій розум форму втра-
тив, моя природа – суть свою».

нарешті Ульріх упізнав книжку й усміхнувся. аж тепер 
аґата сказала:

– з твоїх книжок. – І, згортаючи томик, завершила цита-
ту напам’ять закликом: «Чи ти – це сам ти, а чи ні? Про це ні-
чого я не знаю, й нічого в цьому я не тямлю, і в собі не тямлю 
теж. Я закохавсь, але не знаю, в кого; ні вірний я, ані зрадли-
вий. Що ж я таке? не тямлю я в своїм коханні навіть; у мене 
серце спов нене кохання, і водночас порожнє від кохання!»

загалом її чіпка пам’ять не любила втілювати свої спогади в 
поняття, а зберігала їх чуттєво нарізно, як зберігають там вір-
ші, й через це в її словах завжди невловимо відчувалася при-
сутність душі й тіла, навіть коли аґата казала про що-небудь 
просто так, ненароком. Ульріхові пригадалася сцена перед 
батьковим похороном, коли аґата прочитала йому несамовито-
прекрасні вірші Шекспіра. «Який же несамовитий її норов 
проти мого! – подумав він. – таки мало я дозволив собі сьо-
годні сказати!» він ще раз зважив подумки тлумачення «ясної, 
як день, містики», що його дав сестрі. ним він загалом припус-
кав можливість тимчасово відступати від звичного й перевіре-
ного ладу у сприйняттях і переживаннях; і якщо дивитися на 
це так, то їхні переживання і враження просто улягали закону 
емоційнішому, ніж закон звичайного досвіду, й нагадували ма-
лих дітей з буржуазної родини, що опинились у трупі мандрів-
них акторів. більше він, виходить, сказати не зважився, хоч 
кожен куточок простору поміж ним і сестрою вже багато днів 
був повен незавершених подій! І помалу він почав замислюва-
тись над тим, чи не можна повірити в щось більше, аніж у те, 
в чому він собі зізнавався. 

Після такої напруженої кульмінації в цьому обміні думками 
вони з аґатою знову повідкидались у своїх шезлонґах, і їхні сло-
ва, відлунавши, потонули в парковій тиші. оскільки ми вже зга-
дували, що Ульріх почав замислюватися над одним запитанням, 
то треба, звичайно, сказати й про те, що нерідко відповіді пе-
редують своїм запитанням, як ото чоловік, поспішаючи, – роз-
маяним полам свого розстебнутого плаща. думка, яка не дава-
ла Ульріхові спокою, була несподівана й разюча, і віри вона, по 
суті, й не вимагала, а вже тим, що з’явилася, породжувала по-
див і враження, що такий мимовільний здогад тепер ніколи, ма-
буть, не забудеться, і через його претензійність на душі в Ульрі-
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ха було трохи незатишно. він звик міркувати не так безбожно, 
як незалежно від бога, що, коли висловлюватись по-науковому, 
означає: при будь-якій нагоді надавати змогу звертатися до бога 
почуттям, адже таке звертання не сприяє пізнанню, а лише за-
водить у непрохідні нетрі. І цієї хвилини він також анітрохи не 
сумнівався в тому, що так і лише так діяти й треба, адже най-
помітніші відкриття людський розум почав робити мало не піс-
ля того, як став уникати зустрічатися з богом. але думка, що 
несподівано прийшла Ульріхові в голову, казала: «а що, коли 
саме це небожественне і є сучасний і своєчасний шлях до бога?! 
Кожна доба мала до нього власний духовний шлях, який відпові-
дав її найбільшим інтелектуальним силам; то чи не наша це доля 
– доля доби мудрого й практичного досвіду: зректися всіх мрій, 
леґенд і надуманих понять лише через те, що ми, опинившись на 
вершині пізнання й відкриття світу, знову ступимо на цей шлях 
і набуватимемо на ньому досвіду початківців?!»

такий висновок доказової сили не мав, жодної, і Ульріх про 
це знав; більшості людей цей висновок видався б навіть без-
глуздим, але Ульріха це не тривожило. власне, він не мав би 
дійти його й сам. науковий метод – адже зовсім іще недавно 
Ульріх вважав його правомірним – полягає не лише в логіці, 
а й у тому, що поняття, здобуті на поверхні явищ, на «практи-
ці», цей метод занурює у глибину явищ і тлумачить їх, спира-
ючись на доти здобуті поняття; усе земне, щоб заволодіти ним, 
спустошують і споганюють, і напрошувалося заперечення, що 
цей метод не варто було б поширювали й на неземне. але те-
пер це заперечення Ульріх опротестовував: пустеля – не запе-
речення, вона з давніх-давен була колискою небесних видінь; 
а крім того, перспектив, яких ще не досягнуто, не можна й пе-
редбачити! При цьому його уваги уникло те, що він перебував, 
можливо, ще в одній суперечності з самим собою або звернув 
зі свого шляху. апостол Павло називає віру впевненим очіку-
ванням речей, на які покладаєш надії, а також переконаністю в 
існуванні речей, яких не бачиш; і спротив цьому визначенню, 
спрямованому на осягнення, визначенню, що стало переконан-
ням освічених людей, домінував у серці Ульріха. віра як змен-
шувальна форма знання була огидна його єству, вона – за-
вжди «наперекір здоровому глузду»; зате він мав хист бачити, 
«дослухаючись здорового глузду», особливий стан і поле діяль-
ности для промітних голів. згодом Ульріх мав іще докласти чи-
мало зусиль, щоб цей спротив тепер послабився, та поки що 
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він нічого такого не помічав, бо цієї хвилини в його голові рої-
лися інші думки, які його захоплювали й розважали. 

він почав перебирати приклади. Життя ставало чимдалі од-
номанітнішим, позбавленим своєрідности. в усі розваги, хвилю-
вання, різновиди відпочинку, ба навіть у пристрасті проника-
ло щось типове, механічне, статистичне, серійне. воля до життя 
ставала якоюсь просторою й мілкою, мов річка, уповільнена пе-
ред гирлом. воля до мистецтва вже мало не викликала підозри 
сама в себе. скидалося на те, що час починав знецінювати інди-
віда, не в змозі відшкодувати цю втрату новими колективними 
звершеннями. такий вигляд мало обличчя часу. І це обличчя, яке 
було так важко збагнути, яке він колись любив і намагався по-
етично обернути на клекітний кратер гуркотливого вулкана, бо 
разом з тисячами таких самих відчував себе молодим, обличчя, 
що від нього він, як і ті тисячі, відвернувся, не звладавши з тим 
жахливо потворним видовищем, – це обличчя змінилося, стало 
спокійним, лукаво-прекрасним і засвітилося зсередини завдяки 
одній-однісінькій думці! бо що, коли світ знецінює не хто інший, 
як сам бог?! Хіба світ ураз не набуває тоді знову сенсу й радо-
щів? І хіба бог уже не мав би його знецінити, якби наблизився 
до нього бодай на один-однісінький невеличкий крок? І хіба не 
було б уже єдиною справжньою пригодою побачити хоч би на-
тяк на таке наближення?! Роздуми ці мали безглузду послідов-
ність низки пригод і були в голові Ульріха такі чужі, що йому 
ввижалося, ніби він бачить сон. Час від часу він обережно пози-
рав збоку на сестру, так наче потерпав, що вона зверне увагу на 
його поведінку, і кілька разів її білява голова бачилася йому світ-
лом у світлі на тлі неба, й повітря, що бавилося в її косах, бави-
лося, здавалось йому тоді, і з хмарами. 

У такому разі аґата теж трохи підводилась і вражено роз-
зиралася. тоді вона намагалась уявити собі, як воно було б, 
якби раптом звільнитися від усіх життєвих почуттів і відчут-
тів. навіть простір, цей завжди незмінний, позбавлений будь-
якого змісту куб, мабуть, змінився б, міркувала вона. Коли аґа-
та на хвильку заплющувала очі, а потім їх розплющувала, вна-
слідок чого парк поставав перед її зором незайманим, ніби що-
йно створеним, вона помічала так виразно й так нереально, не-
мовби це було видиво, що напрямок, який пов’язував її з бра-
том, вирізняється з-поміж решти напрямків. Парк «обступав» 
цю лінію, і хоч ні в деревах, ні в алеях, ні в решті реального 
оточення нічого не мінялося, в чому вона легко могла перекона-
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тись, усе було дотичне до цього зв’язку, як до осі, й через те по-
мітно зазнавало непомітних змін. нехай це звучало й супереч-
ливо, але вона могла б із таким самим правом сказати, що світ 
там чарівніший, а може, й болісніший; вражало те, що здава-
лося, ніби бачиш це навіч. Крім того, впадало в очі, що всі речі 
довкола мали жахливо занедбаний і покинутий вигляд, але вод-
нораз і жахливо прекрасний, живий; складалося враження, що 
вони помирали від ніжности чи знепритомніли від пристрасти, 
так наче їх щойно облишило щось таке, чому й ім’я не придума-
єш, таке, що надавало їм просто-таки людської сприйнятливос-
ти й чуттєвости. І те саме, що сталося зі сприйняттям простору, 
сталось і з відчуттям часу; цей конвеєр, цей ескалатор з його 
жахливою причетністю до смерти іноді, здавалося, спинявсь, а 
іноді, ні з сього ні з того рушав далі. бувало, на якусь одну зо-
внішню мить час усередині зникав, і не лишалося жодних ознак 
того, чи надовго він перервався – на хвилину, на годину? 

Якось Ульріх застав сестру за таким дослідженням і, мабуть, 
щось про нього здогадався, бо, всміхнувшись, тихо промовив: 

– Мудреці кажуть, нібито для богів тисячоліття – це не до-
вше, ніж змигнути оком! 

Потім обоє знову відкинулися в своїх шезлонґах, наслухаю-
чи далі мрійливу мову тиші.

аґата міркувала: «Усе це зробив лише він; і все ж таки в кож-
ній його усмішці проглядає сумнів!» але сонце невтомно й ніж-
но лило своє тепло, мов снодійне, на його розтулені вуста, аґа-
та відчувала це по своїх вустах, і їй ввижалося, що вона з бра-
том – одне ціле. вона спробувала уявити себе на його місці й 
угадати його думки, чого обоє вони, власне, не допускали, бо та-
кий імпульс ішов не від творчої участи, а ззовні; до того ж такий 
відступ від взаємної згоди вимагав ще більшої секретности. «він 
не хоче, щоб із цього вийшла тільки любовна історія! – сказа-
ла подумки вона й додала: – Я теж цього не хочу!» – І відразу 
по цьому: – Після мене він уже не кохатиме жодної іншої жін-
ки, бо це – вже не любовна історія, це – взагалі остання лю-
бовна історія, яка може бути! – І ще додала: – Ми станемо, ма-
буть, такими собі останніми могіканами кохання!» Цієї хвилини 
вона була здатна розмовляти з собою і таким тоном, бо, поклав-
ши руку на серце, могла сказати, що, звичайно, й цей зачарова-
ний парк довкола них з Ульріхом – радше мрія, ніж дійсність. 
направду вона не думала, що тисячолітнє царство вже, мож-
ливо, настало, хоч у цій назві, колись ужитій Ульріхом, і відчу-
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вався твердий ґрунт. Їй здавалося навіть, що снага чогось бажа-
ти назавжди покинула її, а там, де в неї звичайно зринали мрії 
(вона й сама не знала, де це), тепер жорстоко промовляв здо-
ровий глузд. вона пригадувала, що доти, як у її життя ввійшов 
Ульріх, їй, по суті, легше було злетіти на крилах уяви, сон ная-
ву – як той, що в ньому цієї хвилини витала її душа, – пере-
носив її, бувало, за межі життя, у світ після смерти, ближче до 
бога, до сил, які приходили і брали її з собою; або той сон пере-
носив її лише в сусідство з життям, де зникають поняття й почи-
нається перехід до лісів і лугів уявлень. І ніколи ж бо не можна 
було зрозуміти, щó то таке! І ось вона спробувала пригадати оті 
давні уявлення. але на думку їй спав лише гамак, напнутий по-
між двома величезними пальцями, і розгойдувало його безмеж-
не терпіння; потім у тиші щось здіймається над тобою – неначе 
двоє високих дерев, – і ти поміж них підносишся вгору й зни-
каєш; і нарешті – порожнеча, незрозуміло як і чому наповнена 
якимсь зрозумілим змістом… оце, либонь, і всі проміжні образи 
і картини інтуїції й уяви, в яких колись знаходила втіху її жага. 
та чи були ці образи й картини і справді лише проміжні й по-
ловинчасті? на свій подив, помалу аґата почала помічати щось 
дуже незвичайне. «далебі, – подумала вона, – таки правду ка-
жуть: з очей спадає полуда! І що більше вона спадає, то краще 
стає видно!» адже те, що колись вона, аґата, собі уявляла, май-
же в усьому було, мабуть, саме те, що тепер спокійно й уперто 
поставало перед нею, щойно вона придивлялася пильніше! не-
чутно ввійшло воно в її світ. Щоправда, бог – на відміну від до-
гматика, який повівся б, мабуть, інакше, – лишився далекий від 
її пригоди, зате вона вже не була в цій пригоді сама. такими ви-
явились єдині дві зміни, якими здійснення відрізнялося від про-
віщення, і відрізнялося воно на користь земній природності. 

47.
У світі людей 

У наступні дні й тижні вони сховалися від усіх знайомих, 
здивувавши їх тим, що послалися на свій від’їзд і так відмови-
лися спілкуватись.

здебільшого вони тайкома лишалися вдома, а коли виходи-
ли, то уникали місць, де могли трапитися люди їхнього кола; 
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але вони відвідували місця розваг і невеликі театри, де були 
певні, що нікого не зустрінуть, а загалом, виходячи з дому, від-
разу просто вливалися в потоки великого міста, які, втілюю-
чи його потреби, залежно від пори дня чи ночі з точністю при-
пливів і відпливів десь в одному місці збирають людську масу, 
а десь в іншому її розсмоктують. Ульріх з аґатою здавалися на 
волю цих потоків, не маючи певних намірів. Їм було приємно 
робити те, що робило багато людей, і вони жили разом із ними 
життям, яке тимчасово знімало з них душевну відповідальність 
за власний спосіб життя. І ніколи ще їхнє місто не здавалося 
їм таким привабливим і воднораз таким чужим. будинки у сво-
їй сукупності становили величну картину, навіть коли в чомусь 
окремому чи кожен окремо привабливі й не були; гамір роз-
ливався в розрідженому спекою повітрі, ніби глибока річка, 
що піднялася до самісіньких дахів; у навальному, приглушено-
му глибиною вулиць світлі люди мали пристрасніший і загад-
ковіший вигляд, ніж цього, мабуть, заслуговували. Усе бриніло, 
пишалося, пахло – так своєрідно й незабутньо, немовби дава-
ло зрозуміти, яким воно уявляється у своїй миттєвості самому 
собі; і брат із сестрою не без задоволення приймали це запро-
шення повернутися до світу.

І все ж робили вони це досить стримано, тому що обоє 
відчували безпросвітний розлад. те непевне й таємниче, що 
пов’язувало їх самих, хоч розмовляти про це відверто вони й 
не могли, відділяло їх від решти людей; але та сама пристрасть, 
яку вони незмінно відчували, бо наштовхувалася вона не так 
на заборону, як на обітницю, також лишала їх у стані, подіб-
ному до гнітючих перерв у фізичній близькості. непогамова-
не жадання поринало назад у тіло, сповнюючи його ніжністю, 
такою самою непевною, як день пізньої осени чи ранньої вес-
ни. І хоч до кожної окремої людини й до всього світу вони й не 
мали, певна річ, таких почуттів, як одне до одного, то серцем 
усе ж таки відчували чарівну тінь того, «як це могло б бути», і 
серцю несила було ні цілком повірити цій ніжній ілюзії, ні ціл-
ком її уникнути, хай би там що траплялося на його шляху. 

Через це в добровільних близнюків склалося враження, що 
завдяки їхньому очікуванню і їхньому аскетизму у них проки-
нулася чулість до всіх іще живих у мріях симпатій світу, але 
воднораз і до перешкод, що їх реальність і здоровий глузд став-
лять будь-яким почуттям; і перед обома виразно постала сво-
єрідна двобічність життя, яка високі прагнення нерідко при-
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тлумлює низькими. до кожного проґресу вона прив’язує який-
небудь реґрес, а до кожної сили – яку-небудь слабкість; вона 
нікому не дає права, якого не позбавила б когось іншого, не за-
лагоджує жодного ускладнення, не вчинивши нового безладу, 
й навіть велич творить, схоже, лише задля того, щоб належни-
ми їй почестями при іншій нагоді вшанувати банальність. так 
справді нерозривний і, можливо, вкрай необхідний зв’язок по-
єднує всі сміливі людські поривання зі здійсненням їхньої про-
тилежности й робить життя – незалежно від решти супереч-
ностей і розбіжностей – для людей розумних чи навіть лише 
більш-менш розумних досить нестерпним, водночас спонукаю-
чи їх, однак, шукати цьому пояснення. 

І міркували про цю пов’язаність почесного й зворотного 
боку життя також вельми по-різному. набожні циніки вбача-
ли в цьому наслідок тлінности земного буття; шибайголови – 
найсоковитішу частину життя, його полядвицю; люди пересіч-
ні почуваються в цій суперечності так само затишно, як поміж 
своєю правою і лівою рукою; а хто міркує обережно, той про-
сто каже, що світ створено не задля того, щоб він відповідав 
людським поняттям. на це дивилися, отже, як на недоскона-
лість світу чи людських уявлень, це сприймали й по-дитячому 
довірливо, й меланхолійно, і з байдужною впертістю, а якщо 
казати загалом, то ухвалювати з цього приводу рішення – ско-
ріше справа темпераменту, аніж почесне завдання здорового 
глузду. та коли світ, поза всяким сумнівом, створено не задля 
того, щоб відповідати людським вимогам, то людські поняття, 
поза всяким сумнівом, створено задля того, щоб відповідати 
світу, бо таке їхнє завдання; і чому саме у сфері справедливого 
й прекрасного вони ніколи цього не роблять – це питання ли-
шається, зрештою, навдивовижу відкритим. блукання просто 
так містом показувало це, мовби книжка з картинками, й на-
водило на розмови, які супроводжувало зрадливе хвилювання, 
що його породжує гортання такої книжки. 

Жодна з цих розмов не досліджувала своєї теми досить 
ґрунтовно й вичерпно, зате кожна мимоволі торкалася найріз-
номанітніших причинних зв’язків; водночас пов’язаність думок 
загалом ставала щораз глибшою, їхня структурованість залеж-
но від конкретного приводу – а такі приводи траплялися один 
за одним – раз по раз відступала перед навальним напливом 
цікавих спостережень; і так тривало довго, тривало з утратами 
й здобутками, допоки нарешті став очевидним результат. 
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так У. – випадково чи ні, з певністю чи наздогад – насам-
перед припустив можливість того, що перешкода почуттям, так 
само, як і забігання життя наперед або його відставання чи 
принаймні кидання з боку в бік, одне слово, його духовна не-
надійність, – усе це виконує, мабуть, якесь небезкорисне за-
вдання, а саме: створювати й підтримувати такий собі серед-
ній життєвий стан. 

він не мав наміру вимагати від світу, щоб той був парком 
розваг для ґенія. Історія світу лише на його вершинах, якщо 
взагалі не на його горбах та наростах, – це історія ґенія і його 
творінь; а в основному це – історія пересічної людини. вона – 
матеріал, з яким працює історія і який знов і знов із неї відрод-
жується. Можливо, таку думку навіяла хвилина стоми. Можли-
во, Ульріх просто взагалі гадав, що все пересічне, не дуже ви-
соке, – стійке і має найкращі шанси зберегти свій вид; можна 
було припустити, що це – щонайперший закон життя: зберіга-
ти самого себе; і так воно, мабуть, і було. але якщо починати з 
цього, то треба враховувати, безперечно, й ще одну перспекти-
ву. адже нехай навіть нема сумніву в тому, що людська історія 
своїми злетами завдячує аж ніяк не пересічній людині, то вона, 
історія, якщо брати все разом – ґеніальність і дурість, героїзм 
і легкодухість, – усе ж таки історія мільйонів імпульсів і спро-
тивів, властивостей, рішень, настанов, пристрастей, знань і хиб-
них поглядів, що їх пересічна людина зусібіч дістає і навсібіч 
роздає. в історії і в цій людині перемішані ті самі елементи; й 
тому людська історія, в кожному разі, – це історія пересічнос-
ти або (залежно від того, як на це поглянути) пересічний рівень 
мільйонів історій, і навіть якщо їй судилося хитатися навколо 
чогось пересічного, то що може бути, зрештою, безглуздішим, 
аніж ображатися на пересічний рівень за його пересічність!

але серед цих роздумів зринули й спогади про обчислення 
пересічних, або середніх, величин, як їх тлумачить теорія ви-
падковости… з холодною, мало не безсоромною незворушніс-
тю правила ймовірности починаються вже з того, що події три-
вають то так, а то вже так і можуть навіть обернутися на свою 
протилежність. тому для того, щоб виник і утвердився пере-
січний рівень, потрібно, щоб великих і виняткових величин 
було значно менше, ніж середніх, ба навіть щоб вони ніколи 
не з’являлись і щоб це стосувалося й величин непропорційно 
малих. І ті, й ті лишаються, в кращому чи в гіршому разі, вели-
чинами граничними, і то не лише в розрахунках, але й, як по-
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казує досвід, повсюди, де домінують близькі до випадковости 
обставини. І хай навіть такий досвід набуто у страхуванні від 
граду чи в складанні зведених таблиць смертности, проте ма-
лій імовірності граничних величин недвозначно відповідає те, 
що і в процесі історичного розвитку однобічні формоутворен-
ня й абсолютне здійснення надмірних вимог рідко витримува-
ли іспит часу. І якщо, з одного боку, це здається половинчастіс-
тю, то, з другого, це досить часто сприяло порятунку людства 
від заповзятливого ґенія не менше, ніж від глупства, охоплено-
го жагою діяльности! Мимоволі уявлення про ймовірність Уль-
ріх усе рішучіше переносив на духовні й історичні події, а ме-
ханічне поняття пересічности переводив до сфери морального; 
і в такий спосіб він повернувся до тієї самої двобічности жит-
тя, з якої розпочав. адже межі і зміни в ідеях та почуттях, їхня 
марність, загадковий і оманливий зв’язок між їхнім сенсом і 
здійсненням його протилежности – все це й таке інше міс-
титься як внутрішній наслідок уже в самому припущенні, що 
те й те однаково можливе. а це припущення і є тим основним 
поняттям, з якого теорія ймовірности черпає свій зміст, і її ви-
значенням випадковости; те, що воно, припущення, накладає 
свою печать і на хід світових подій, дає підстави, отже, зроби-
ти висновок, що цей хід тривав би не набагато інакше, ніж три-
ває, якби від самого початку на все була тільки воля випадку.

аґата поцікавилася, чи отаке зумисне, химерне прирівню-
вання перебігу речей до випадку не потьмарює істини й чи це 
– не романтичний песимізм. 

– аж ніяк ні! – заперечив Ульріх. – Ми почали з того, 
які марні всі сміливі сподівання, і нам здалося, що в цій їх-
ній марності є підступна таємниця. але тепер ми, порівнюючи 
цю марність із правилами ймовірности, оголошуємо ту таєм-
ницю – яку, іронічно обігравши знаменитий антонім, корот-
ко можна назвати «продуктивною дисгармонією» світобудови, 
– вкрай невибагливою з тієї причини, що всупереч їй просто 
нічого не відбувається! Розвиток і далі триває сам собою, йому 
не накидають жодних законів, що регулювали б його духовний 
аспект; він немовби залежить від випадковости; і хоча при цьо-
му не може постати й істинне, проте ця сама передумова все 
ж таки принаймні обґрунтовує ймовірне! але воднораз ми, ви-
ходячи з імовірного, знаходимо пояснення у винятковій ста-
більності пересічного, надзвичайно небажане зростання якого 
відчувається повсюди. отже, в цьому немає нічого романтич-
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ного й, можливо, навіть нічого такого, що потьмарювало б іс-
тину; це, мабуть, – хочемо ми чи ні, – радше така собі запо-
взятлива спроба! 

але говорити про це далі Ульріх не схотів і облишив цю, на 
перший погляд, вдячну тему, не вийшовши за межі вступу до 
неї... У нього було таке відчуття, немовби він докладно, але не-
зграбно торкнувся чогось великого. Цим великим була глибо-
ка двозначність світу, яка полягала в тому, що він, схоже, іде 
і вперед, і назад, воднораз і приголомшуючи, й окрилюючи, а 
також у тому, що на духовну людину світ не може справля-
ти іншого враження вже через те, що його історія – це істо-
рія людини не значної, а все ж таки вочевидь пересічної, чий 
розгуб лений і двозначний образ накладає на світ свій відбиток. 
але цей глибокий і несподіваний, як сама ідея, висновок обтя-
жувала спроба надати знайомій суті пересічної людини, порів-
нюючи цю суть із суттю ймовірности, тло не цілком вивченої 
новизни. основна думка й при такому порівнянні була, на пер-
ший погляд, проста: адже пересічне – це завжди й щось імо-
вірне, і пересічна людина – це згусток усіляких імовірностей. 
та Ульріх, порівнявши те, що сказав, з тим, що можна було б 
сказати ще, майже зневірився в доцільності говорити далі про 
те, що розпочав своїм протиставлянням імовірности й історії.

аґата пустотливо-нерішуче сказала: 
– економка в захваті від лото й сподівається на виграш! 

отож якщо я гідна зрозуміти тебе правильно, то завдання іс-
торії – лишати щораз пересічніший людський тип і закладати 
підвалини його життя, й на користь цього, мабуть, багато чого 
промовляє чи принаймні нашіптує. а для цього немає нічого 
простішого й надійнішого, як здатись на волю випадку, і нехай 
тоді всі події розподіляють і змішують його закони? 

Ульріх кивнув головою:
– тут діє правило: «Якби... то…» Якби людська історія вза-

галі мала завдання і воно полягало саме в цьому, то вона не мо-
гла б бути краща, ніж є, і досягала б мети вже тим дивним чи-
ном, що ніякої мети не мала б! 

аґата засміялася:
– І тому ти заявляєш, нібито низька стеля, під якою живуть 

люди, має виконувати «небезкорисне» завдання? 
– завдання вкрай необхідне – сприяти пересічному рів-

ню! – підтвердив Ульріх. – з цією метою стеля дбає про те, 
щоб ніяке почуття й ніяка воля ніколи не виростали до неба!
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– Краще нехай би вже було навпаки! – сказала аґата. – 
тоді вуха мої не стомилися б слухати доти, доки я не почула б 
усього! 

така розмова, як ця – про ґенія, посередність і ймовірність, 
– аґаті здавалася змарнованим часом, тому що давала робо-
ту лише розуму й не зачіпала душі. не зовсім так сприймав це 
Ульріх, хоч і був щиро невдоволений тим, щó сказав. У всьому 
цьому не було нічого певного, крім одного: коли що-небудь – 
гра випадку, то результат демонструє такий самий розподіл ви-
грашних і програшних білетів, як і саме життя. але з того, що 
друга частина такого умовного речення правдива, зовсім не ви-
пливає, що правдива й перша! зворотне відношення, щоб бути 
вірогідним, потребувало порівняння точнішого, яке лише й да-
вало б змогу перенести поняття ймовірности на історичні й ду-
ховні події і протиставити один одному два такі різні кругогля-
ди. а бажання робити це тепер Ульріх не мав; та що виразні-
ше він усвідомлював свій недогляд, то глибше переконувавсь у 
тому, якого важливого завдання торкнувся. не тільки чимраз 
більший вплив духовно розбещених мас, внаслідок якого люд-
ство стає дедалі пересічнішим, надає ваги будь-якому питан-
ню про структуру пересічного, але й з інших причин, зокрема 
й загального та духовного походження, основне питання – в 
чому ж суть імовірного – все більше, здається, прагне посісти 
місце питання про суть істини, хоча спочатку це питання було 
лише підручним засобом для розв’язання окремих завдань. 

Усе це можна було передати й словами, що «ймовірна люди-
на» і «ймовірне життя» помалу вже посідають місце «істинної» 
людини й «істинного» життя, які нібито виявилися всього-на-
всього вигадкою й симуляцією; саме на щось таке Ульріх уже 
й натякнув був, сказавши, що це питання – не що інше, як на-
слідок безтурботного розвитку. сенс усіх таких зауважень во-
чевидь іще не цілком розумів і він сам, але саме ця вада наді-
ляла їх властивістю осявати, наче сполохами блискавиці, широ-
кі простори, і він знав таку безліч прикладів сучасного життя 
й сучасного мислення, до яких вони пасували, що відчував пе-
кучу потребу обернути їхнє поняття, основане на емоціях, на 
яке-небудь чіткіше. тож не відпала й необхідність продовжи-
ти розмову, і він поклав усе ж таки неодмінно повернутися до 
неї, щойно трапиться зручніша нагода.

він не стримався й від подиву аж усміхнувсь, усвідомив-
ши, що цей намір уже спонукає його, хоч сам він того й не ба-
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жає, розповісти аґаті про що-небудь давнє, таке, про що він 
колись, у хвилини тривог і сумнівів, казав: «У світі не стаєть-
ся нічого нового». Це був світ неспокою, позбавлений сенсу, 
світ, що тече собі, мов струмок, крізь пісок, не порослий зелен-
ню; тепер Ульріх назвав його «світом імовірної людини». зі сві-
жою цікавістю спостерігав він за людськими потоками, берега-
ми яких вони з аґатою простували і які своїми пристрастями, 
звичками й чужими радощами відвертали їхню увагу від них 
самих. Це був світ отих пристрастей і радощів, а не світ іще 
ілюзорних можливостей! тому це був і світ перешкод, який 
ставить у рамки навіть найнестримніші почуття, – світ серед-
нього життєвого стану. Уперше не просто емоційно, а так, не-
мовби очікуєш чого-небудь насправді, він подумав про те, що 
різницю, яка не дає світському почуттю в одному випадку вга-
муватися й надовго реалізуватись, а в іншому – по-світському 
розвиватися, посуватись уперед, – цю різницю можна пояс-
нити, мабуть, двома докорінно відмінними станами або вида-
ми цього почуття. 

Урвавши свої роздуми, Ульріх кинув:
– Поглянь!
І свідомість в обох осягла те, що постало їхньому зору. Це 

сталося тоді, коли вони саме перетинали один відомий і, якщо 
можна так сказати, всіма шанований майдан. тут стояла будів-
ля нового університету – таке собі наслідування барокового 
стилю, перевантажене дрібними деталями; неподалік видніла-
ся дорогá «неоґотична» церква з двома вежами, яка нагадува-
ла вдалий карнавальний жарт, а задній план утворювала, поряд 
із двома невиразними університетськими закладами й банків-
ським палацом, велика, похмуро-вбога споруда суду і в’язниці, 
вік якої налічував кілька десятків років. Цю картину перети-
нав масивний і швидкий екіпаж, і досить було одного погляду, 
щоб охопити й усю солідність того, що вже відбулося, й озна-
ки подальшого процвітання, а заразом і неабияк зачудуватися 
людською діяльністю та зіпсувати собі настрій ледве відчутним 
осадом малозначущости всього цього. І Ульріх, не змінюючи, 
по суті, теми розмови, повів далі: 

– Уяви собі, що владу над світом захопила ватага розбійни-
ків, за душею в яких – нічого, крім ницих принципів та грубих 
інстинктів! навіть на цьому дикому ґрунті по якімсь часі поста-
ли б творіння духу! а ще по якімсь часі дух, коли він удоскона-
лився б, уже став би перешкодою на власному шляху! Урожай 
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зростає, а його якість падає, так ніби плоди, коли ними облиті 
всі гілки, набувають присмаку тіні! 

він не спитав чому. він просто вибрав це порівняння, щоб 
сказати: більша частина того, що називається культурою, пе-
ребуває, на його думку, поміж настроями ватаги розбійників 
і бездіяльною зрілістю; а коли так, то це було все ж таки ви-
правдання всій розмові, на яку він збився, хоч початок їй по-
клав якийсь перший ніжний відтінок.

48.
Погляди на значуще й початок розмови про це 

Якщо хто-небудь заводить мову про двоєдушність і безлад-
ність людської натури, то сам він, слід гадати, вважає себе здат-
ним уявити собі цю натуру ліпшою. 

Людина набожна може так вважати, а Ульр. набожний не 
був. навпаки, щодо віри він мав підозру в тому, що вона схиль-
на до нерозважливости, і незалежно від того, що було в основі 
такої духовної поведінки – яка-небудь несподівана земна дум-
ка чи неземна ідея, сама ця поведінка, вже як спосіб душевно-
го розвитку, нагадувала йому марні потуги курки злетіти. ви-
няток становила тут лише аґата; він казав, що заздрить її вмін-
ню вірити палко й необачливо, і суто жіночний брак у неї роз-
важливої стриманости іноді відчував майже так само фізич-
но, як одну з-поміж решти статевих відмінностей, знати про 
які – щаслива омана. він прощав їй непередбачуваність навіть 
тоді, коли ця її властивість здавалася йому, по суті, непрощен-
ною, зокрема у взаєминах з отим смішним професором Лінд-
нером, щодо яких сестра багато чого від нього, Ульріха, при-
ховувала. він відчував поруч із собою потайливе тепло її тіла і 
пригадував одне палке зауваження, зміст якого полягав у тому, 
що сама собою людина не буває вродлива чи потворна, добра 
чи лиха, видатна чи смертельно нудна, ні, її значення завжди 
залежить від того, що вона викликає – довіру чи сумнів. Це 
було твердження зухвале й вельми великодушне, але воднораз 
і ненадійне через свою неточність, яка допускала всілякі су-
перечливі висновки; і глибоко зачаєне запитання, чи не стосу-
ється те зауваження, зрештою, отого цапа легковір’я, отого чо-
ловіка Лінд,, про якого У. майже нічого не знав, – це запитан-
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ня хвилею ревнощів скаламутило підземний потік його думок. 
та коли У. замислився про це, він не міг пригадати, хто взагалі 
зробив те зауваження – аґата чи, може, навіть він сам, і пер-
ше здалося йому таким самим можливим, як і друге. І тоді в 
ньому через цю плутанину в душевних і фізичних відмінностях 
ніжною піною розтеклася хвиля ревнощів, і він ладен був наре-
шті сказати, чому, власне, упереджено ставиться до будь-якої 
готовности вірити. вірити чому-небудь і вірити в що-небудь – 
це душевні стани, які, черпаючи силу в якомусь іншому стані, 
використовують чи навіть марнують її задля себе самих; але 
той інший стан був не лише, як це напрошувалося насампе-
ред, усталеним станом знання, він, навпаки, міг бути також ще 
меншою мірою матеріальним станом, ніж сама віра. І що все, 
що хвилює його і сестру, скоріше саме так і є – ця обставина 
спонукала Ульріха висловитись; але думки його були ще далекі 
від того, щоб на це зважитись, і тому він не висловився, а на-
томість вирішив за краще змінити тему. 

адже й ґеніальна людина має в душі, либонь, таку собі мір-
ку, яка могла б дати їй право вважати, що все на світі просто 
незбагненним чином рухається так само назад, як і вперед. але 
хто ґеніальний? замислюватися над цим Ульріх спершу не мав 
ані найменшого бажання; але запитання це не відпускало його, 
і він не знав чому. 

– Ґеніальність як вид треба відрізняти від ґеніальности як 
найвищого ступеня людської особистости, – почав він, ще не 
знаходячи потрібних слів. – Колись я іноді гадав, що є взага-
лі лише дві основні людські породи, які погано змішуються, – 
порода ґеніїв і порода дурнів. але люди з породи ґеніїв, або ґе-
ніальні, – це ще, мабуть, не ґенії. Ґеній, який викликає захват, 
по-справжньому постає лише на біржі марнолюбств; у його 
блиску довкола сяють дзеркала глупоти; він завжди пов’язаний 
з чимось таким, що надає йому ще й ваги, як її надають гроші 
чи нагороди. тож нехай там які великі в нього заслуги, його зо-
внішній вигляд – то, власне, опудало ґеніальности… 

аґаті цікаво було почути про інше, й вона перебила його:
– Гаразд, а сама ґеніальність?
– Якщо з опудала витрусиш середину – по суті, солому, 

– то, мабуть, солома соломою й зостанеться, – відповів Уль-
ріх, але похопився й недовірливо додав: – Я й сам до пуття не 
знаю, щó можна назвати ґеніальним, як не знаю й того, хто це 
мав би вирішувати! 
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– сенат мудреців! – мовила, всміхнувшись, аґата. вона 
знала про нерідко досить ідеократичні погляди брата, якими 
він не раз допікав її в розмовах, і трохи облудно нагадала йому 
своїми словами про знамениту, але за дві тисячі років так і не 
виконану вимогу філософії, щоб правити світом людство дові-
рило академії найбільших мудреців.

У. кивнув головою:
– Про це знали ще за часів Платона. І якби можна було це 

здійснити, то після Платона на чолі провідного духу виявився 
б, очевидно, який-небудь платонік, і так тривало б доти, доки 
одного прекрасного дня справжніми філософами назвали б – 
бог його знає чому – послідовників Плотіна. І так само стоїть 
тепер справа і з тим, що називають ґеніальним. а що зробили 
б плотініки з платоніками – а перед тим платоніки з плотіні-
ками, – як не те, що робить усяка істина з помилкою? Істина 
помилку невблаганно знищує! бог діяв обережно, коли ухва-
лював рішення, що зі слона знов може вийти лише слон, а з 
кота – лише кіт. зате з філософа виходить спершу вчений па-
пуга, а потім – антифілософ!

– тоді нехай бог сам і вирішує, щó ґеніальне, а що – ні! 
– нетерпляче вигукнула аґ., з одного боку, трохи пишаючись 
цією думкою, а з другого, з жахом усвідомлюючи її |дитячy| не-
розважливу гарячковість. 

– боюся, це богові набридне! – відказав У. – Принаймні 
християнському. він ласий до сердець, і йому байдуже, скіль-
ки в них розуму – більше чи менше. а втім, у тому, що церк-
ва так зневажливо ставиться до буржуазної ґеніальности, щось 
таки є! 

аґата трохи помовчала, тоді сказала просто: 
– досі ти говорив не так!
– Я міг би відповісти тобі, що поганське вірування, ніби-

то всі ідеї, які цікавлять людину, колись вийшли з божествен-
ного розуму, було, мабуть, прекрасне. але й що важко думати 
про божественні еманації відтоді, як серед важливих для нас 
ідей з’явилися ті, що називаються нітроцелюлоза чи пневмати-
ка, – одразу заперечив У., але потім, схоже, завагався й вирі-
шив цей жартівливий тон облишити; раптом він зізнався сестрі 
в тому, щó вона хотіла знати. він сказав: – Я завжди, мало не 
за своєю натурою, вірив, що дух, коли вже ти відчуваєш у собі 
його силу, зобов’язує тебе також дбати про його утвердження 
у світі. Я вірив, що жити варто лише вагомо, й ніколи не бажав 
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собі робити що-небудь байдуже. І те, що з цього випливає для 
цивілізації загалом, звучить, може, й спотворено-пишномовно, 
але незаперечно одне: терпіти можна лише ґеніальне, а на лю-
дей пересічних треба натискати, щоб вони його або творили, 
або визнавали! Щось із цього, разом із силою-силенною іншо-
го, становить навіть загальне переконання. тим-то мені неаби-
як соромно, одначе я мушу відповісти тобі: я ніколи не знав, 
щó справді ґеніальне, і не знаю цього й досі, хоч кілька хвилин 
тому щиросердо натякнув був, що схильний приписувати цю 
властивість не стільки якій-небудь особливій людині, скільки 
певному людському різновиду. 

нічого погано на думці він, схоже, не мав, і аґата, коли брат 
змовк, щиро вирішила підтримати розмову.

– а хіба в тебе самого просто й легко не злітає з язика 
згадка про якого-небудь «ґеніального» акробата? – спитала 
вона. – адже сьогодні цим поняттям, схоже, зазвичай позна-
чають щось важке, неординарне й вельми вдале. 

– Це почалося зі співаків; і коли того, хто співає вище, ніш 
решта його колег, називають ґеніальним, то чом би не звати-
ся |?| ґеніальним і тому, хто вище стрибає! але ж так можна 
дійти, зрештою, і до ґеніальности лягавого пса. І чоловіки, ко-
трі не з полохливих, вважають таку ґеніальність навіть солід-
нішою, ніж ґеніальність чоловіка, який уміє витягувати собі з 
горла свої голосові зв’язки. ситуацію тут вочевидь затуманює 
подвійне вживання цього слова; крім ґеніальности удачі, ґені-
альности, яка поширюється на все так, що й найбезглуздіший 
анекдот може виявитися «на свій лад» ґеніальним, є ще висо-
та, гідність і значення того, що вдається зробити, – тобто та-
кий собі ступінь ґеніальности. 

веселий вираз витіснив поважність з очей У., тож аґ. зажа-
дала від нього подальшого пояснення, яке він, здавалося, від 
неї приховував.

– Мені оце спало на думку, що питання про ґеніальність 
я колись обговорював з нашим приятелем Штумом, – ска-
зав Ульріх. – І він наполягав на тому, що доцільно розрізня-
ти поняття ґеніальности військової й ґеніальности цивільної. 
Щоб ти його зрозуміла, я маю, очевидно, пояснити тобі дещо 
з кайзерівсько-королівської військової галузі. Ґеніальні війська 
– яке дивовижне вже самé словосполучення! – провадив він, 
– це підрозділи, що зводять оборонні споруди й таке інше, і 
до їхнього складу входять солдати, унтер-офіцери, а також офі-
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цери, які не мають особливого майбутнього, хіба що пройдуть 
«вищі ґеніальні курси» й після них потраплять до «ґеніально-
го штабу». «вище від ґенія, – каже Шт. фон-ф. б. – у війську 
стоїть, отже, лише ґеніальний штабіст. а вже на самому вер-
шечку – певна річ, ґенеральний штаб, бо він – узагалі найро-
зумніше з усього, що створив Господь бог». так ґенерал, хоч 
він і досі любить називати себе антимілітаристом, намагався 
переконати мене в тому, що, зрештою, по-справжньому, дифе-
ренційовано ґенія тепер використовують ще тільки у війську, 
а ось у всій цивільній балаканині про це, мовляв, такого по-
рядку, на жаль, якраз і бракує. І коли він усе отак перекручує, 
що правду видно, мов на долоні, то не скористатися провідною 
ниткою його міркувань нам просто гріх!.

але те, що У. доточив про неоднакові поняття ґеніальнос-
ти, мало на увазі не так найвищий ступінь ґенія, як ту основну 
форму ґеніального чи значущого, сумнівність якої йому уявля-
лася особливо прикрою й ганебною. йому здавалося, що вино-
сити присуд чому-небудь надзвичайно значущому легше, ніж 
просто значущому. адже перше – то лише крок за межі чо-
гось такого, цінність чого вже незаперечна, тобто щось таке, 
що завжди ґрунтується на більшою чи меншою мірою тради-
ційній системі духовних цінностей, тоді як друге, навпаки, ви-
магає зробити перший крок у непевний і безкінечний простір, 
а це майже не лишає шансів досить чітко відрізняти значуще 
від незначущого. тим-то само собою зрозуміло, що слововжи-
вання воліло орієнтуватися радше на ґеніальність ступеня й 
удачі, ніж на ґеніальну цінність того, щó вдається; але природ-
но й те, що породжена звичка називати ґеніальною будь-яку 
виняткову спритність пов’язана з нечистим сумлінням і, певна 
річ, не просто з нечистим, а саме з таким, яке лишає по собі 
невиконане завдання чи занедбаний обов’язок. брат із сестрою 
жартома й мимохідь побідкалися з цього приводу, але далі роз-
мовляли вже в тоні поважному.

– особливо виразно це усвідомлюєш, – сказав У. сестрі, 
– коли звертаєш увагу – а таке буває майже зажди випадково 
– на одну малопомітну зовнішню ознаку, а саме на оцю нашу 
традицію вимовляти слова «ґеній» і «ґеніальний» по-різному, а 
не так, ніби друге походить від першого*. 

* Нім. Genie («ґеній») вимовляється на французький манір – «жені», 
тоді як нім. genial («ґеніальний») – «ґеніаль».  
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аґ. трохи здивувалася; так буває з кожним, коли його увагу 
звернуть на звичку, що її доти він не помічав.

– Я тоді, після розмови зі Штумом, зазирнув до словни-
ка Гріма, – вибачився У. – війський термін «ґеній», тобто 
«вояк ґеніальних військ», прийшов до нас, як і багато іншої 
військової лексики, з французької мови. Інженерна справа там 
називається le genie, і з цим пов’язані génie corps, arme du 
génie, école du génie, а також англійське engienе, французь-
ке engin та італійське ingenio macchina, майстерне знаряддя; а 
початок увесь цей виводок бере від пізньолатинських genium 
та ingenium – слів, у яких тверде «ґ» дорогою обернулося на 
м’яке «ж» і головне значення яких – «уміння», «вправність». 
Це поєднання нагадує трохи застарілий вислів «ремесла й мис-
тецтва», яким тепер нас інколи ще тішать офіційні підписи та 
написи. а звідси, отже, веде розгрузлий шлях і до «ґеніально-
го» футболіста, навіть до «ґеніального» мисливського пса чи 
«ґеніального» скакуна, хоча логічніше було б вимовляти оце 
«ґеніальний» так само, як оте «ґеній». Є ж бо ще один «ґеній» 
і ще одне «ґеніальний», вони також трапляються в усіх мовах 
і початок беруть не від genium, а від genius, – від чогось біль-
шого, ніж просто людське, чи принаймні від святобливої пова-
ги до духу й душі як до чогось найвищого в людині. навряд чи 
треба додавати, що обоє цих значень повсюди безнадійно змі-
шались і переплуталися, ще багато століть тому – і в житті, і в 
мові, й не лише в німецькій. але тут – і це особливо прикмет-
но – найбільшою мірою, так що це вже можна назвати суто 
німецькою рисою – не бачити різниці між ґеніальністю й ви-
нахідливістю. до того у німецькій мові ця риса має свою істо-
рію, яку я з певного погляду беру близько до серця… 

аґ. слухала це розлоге пояснення, як буває в таких випад-
ках, трохи недовірливо, ось-ось ладна знудитись, та все ж очі-
куючи повороту, що покладе край такій непевності. 

– Чи не вважатимеш ти мене мовним критиканом, коли 
я запропоную тобі надалі послуговуватися висловом «осяяний 
ґенієм»? – спитав У.

Усмішка на вустах у сестри й порух її голови мимоволі ви-
казали йому, що вона всім нутром опирається цьому застарі-
лому вислову, який пасує до театру, всілякої чортівні, фізики 
й моралі, але у сферах сентиментальности, ідей, монументаль-
ности, колегіальности й т. ін. вийшов з ужитку і трохи відго-
нить ветхим одягом і старими скринями. 
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– вислів застарілий, – визнав У., – але часи, коли ним по-
слуговувались, були чудові! Я про це, як уже казав, дещо почи-
тав; і якщо тобі не заважає те, що ми стоїмо на вулиці, то за-
раз я погляну, що можна сказати з цього приводу ще! – він 
усміхнувся, дістав з кишені папірець і розшифрував кілька на-
писаних олівцем рядків. – Ґьоте! – оголосив він. – «тут я 
побачив каяття й покару, доведені до карикатури й, оскільки 
будь-яка пристрасть замінює ґенія, воістину осяяні ґенієм». а 
ось в іншому місці: «Її осяяний ґенієм спокій часто в іскристо-
му захваті линув мені назустріч». віланд: «Плоди годин, осяя-
них ґенієм»; Гьольдерлін: «Греки – і досі прекрасний, осяяний 
ґенієм і радісний народ». І таке саме значення цього вислову 
можна знайти ще й у молодого Шляєрмахера. та вже в Імер-
мана трапляється «ґеніальне господарювання» й «ґеніальна не-
дбалість». отак поняття ганебно й обертається на заяложений 
ходовий вислів, і в ньому оце «ґеніальний» і досі вживають пе-
реважно в іронічному сенсі. 

Ульріх покрутив у руках папірець, сховав його до кишень, 
потім видобув знов.

– але первісна причина й передісторія проглядають і в по-
передні часи, – додав він. – Уже Кант засуджує модний тон 
«ґенієподібної свободи мислення» й роздратовано висловлю-
ється про «чоловіків-ґеніїв» і «ґеніїв-бовдурів». Роздратування 
в нього викликає чималий відтинок німецької духовної історії. 
бо й до нього, й не меншою мірою, що показово, після нього в 
німеччині то захоплено, то з осудом вели мову про «натиск ґе-
ніальности», «лихоманку ґеніальности», «бурю ґеніальности», 
«стрибки ґеніальности», «заклики ґеніальности», «волання ґе-
ніальности», і навіть у філософії – а надто тоді, коли вона га-
дала, що незалежну істину можна висмоктати з пальця, – ніг-
ті виявлялися не завжди чистенькі. 

– а як той Кант визначає, що таке ґеній? – спитала аґата; 
з цим знаменитим ім’ям у неї була пов’язана лише одна згадка: 
колись вона чула, що Кант перевершив усе. 

– У суті ґенія він вирізняв творчу основу й своєрідність, 
«своєрідний дух». завдяки цьому Кант має величезний вплив і 
донині, – відповів У. – згодом Ґьоте, мабуть, спирався на ньо-
го, навіть коли описував «осяяність ґенієм» словами: «такими 
бувають багато речей, і навіть вельми далекі одна від одної з 
легкістю визнають одна в одній – і то без самолюбства й само-
вдоволення – цю властивість». але таке тлумачення дуже роз-
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раховане на роботу розуму й веде до того трохи гімнастичного 
уявлення про «ґеніальне», жертвою якого ми стали. 

аґата засміялася й скептично спитала:
– виходить, тепер ти знаєш, що таке «ґеній», «ґеніальний» 

і «осяяний ґенієм»? 
У відповідь на цю іронію У. стенув плечима й промовив:
– Принаймні ми з’ясували, що німці, коли вже не видно 

ознак суворого кантівського «своєрідного духу», за ґеніальну 
сприймають і зухвалу, екстраваґантну поведінку. 

49.
Розмови про кохання

Людина, а по суті, тварина, наділена мовою, – це єдина тва-
рина, яка й для продовження роду потребує розмов. І розмов-
ляє вона не лише через те, що розмовляє й без цього; ні, схо-
же, її велелюбність пов’язана з її балакучістю в самій своїй суті 
й то так загадково-глибоко, що це мало не нагадує давніх му-
дреців, за чиєю філософією бог, люди й речі постали з «лого-
су», під яким ті мудреці поперемінно розуміли то святого духа, 
то розум, то мову. та навіть психоаналіз і соціологія своїми до-
слідженнями не додали тут нічого суттєвого, хоч обидві ці но-
вітні науки своєю здатністю втручатися в усі людські справи 
вже можуть позмагатися з католицизмом. виходить, треба са-
мому взяти собі до тями, що в коханні розмови грають чи не 
важливішу роль, ніж будь-що інше. Кохання – найбалакучіше 
з-поміж усіх почуттів, і велика його частина – це сама балаку-
чість. Якщо людина молода, то ці розмови про все на світі – 
ознака такого явища, як зростання; якщо людина вже у зріло-
му віці, то вони – її павиний хвіст, і він, навіть якщо від пір’їн 
у ньому лишилося саме цурпалля, розпускається тим сприт-
ніше, чим пізніше це робить. Причина цього полягає, мабуть, 
у пробудженні споглядального мислення завдяки коханню і в 
тривалому зв’язку такого мислення з цим почуттям; але поки 
що питання це потребує, звісно, додаткового вивчення, бо хоча 
словом «споглядання» послуговуються майже так само часто, 
як і словом «кохання», зрозумілішим воно, однак, не стає. 

а втім, це ще не дає підстав називати чи не називати кохан-
ням те, що пов’язувало аґату й Ульріха, хоч вони просто не мо-
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гли одне з одним набалакатись. та й те, щó обоє казали, завжди 
оберталося – хоч так, а хоч інак – навколо кохання, що прав-
да, то правда. одначе з коханням завжди виходить так само, 
як і з рештою почуттів: його полум’я перекидається тим біль-
шою мірою на слова, чим більша відстань наразі відділяє сло-
ва від дій; і те, що після перших глибоких і туманних душевних 
бентег спонукало брата із сестрою поринати в розмови й іноді 
здавалося їм якимись чарами, була насамперед їхня непевність 
у тому, як діяти далі. але пов’язаний з цим острах перед влас-
ними почуттями й нетерпляча цікавість проникнути за їхні ла-
штунки інколи робили їхні розмови на словах поверховішими, 
ніж вони були в глибині. 

50.
Труднощі там, де їх не шукають

Як стоїть справа з не менш знаменитим, ніж улюбленим і 
поширеним прикладом кохання між двома так званими особа-
ми різної статі? Це – особливий випадок заповіді «люби ближ-
нього свого, не знаючи, який він» і випроба зв'язків між кохан-
ням і дійсністю.

Люди роблять собі одне з одного ляльок, якими вже грали-
ся в любовних мріях. 

а хіба на це не впливає те, щó друге вважає, думає і чим 
воно є насправді? 

Поки його кохаєш і позаяк його кохаєш, усе тебе зачаровує; 
але навпаки не буває. Ще ніколи жодна жінка не кохала чоло-
віка за його погляди й думки, і жоден чоловік не кохав жінку 
за її погляди й думки. Погляди й думки відіграють лише важли-
ву другорядну роль. Крім того, про це можна сказати те саме, 
що й про злість: якщо те, що має на увазі друге, розумієш неу-
переджено, то обеззброєною виявляється не лише злість, а зде-
більшого, всупереч її очікуванню, й кохання. 

але ж захват, коли думки збігаються, часто, а надто на по-
чатку, відіграє все ж таки головну роль?

Чоловік, слухаючи голос жінки, чує, як йому, чоловікові, 
вторує чудесний невидимий оркестр, а жінки – просто-таки 
мимовільні черевомовці; не кажучи жодного слова, вони чують 
свої надзвичайно розумні відповіді. Це – щоразу такий собі 
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невеличкий благовіст; людина спускається до кого-небудь із 
хмар, і все, що вона висловлює, тому другому здається небес-
ним вінцем, зробленим, як на загад, для його власної голови! 
згодом почуваєшся, звісно, п’яницею, що проспався. 

а крім того – справи! Хіба справи кохання, його вірність, 
його жертви й знаки уваги – не найкращий йому доказ? але 
справи завжди двозначні, як і все німе! Коли пригадуєш влас-
не життя як рухомий ланцюг подій і вчинків, то воно скидаєть-
ся на п’єсу, з діалогів якої тобі не запам’яталося жодне слово й 
усі сцени якої мають такі самі, досить одноманітні кульмінації!

виходить, кохають не за заслуги й не в нагороду, а під ан-
тифон смертельно закоханих безсмертних душ? 

те, що тебе кохають не так, як того заслуговуєш, – біда 
всіх старих дівок обох статей! 

таку відповідь дала аґата. Лиховісно чарівна безпричин-
ність кохання й легкий хміль несправедливости перейшли в 
реальність із минулих любовних романів, змусивши її, аґату, 
змиритися навіть із браком гідности й серйозности, за який 
вона через свою гру з професором Лінднером іноді дорікала 
собі і якого завжди соромилася, коли знов опинялася поруч з 
Ульріхом. але завів цю розмову Ульріх, і, поки вона тривала, 
йому скортіло почути від неї деякі її спогади, бо на ці свої жит-
тєві перлини вона дивилася так само, як і він – на свої. 

вона звела на нього очі й засміялась.
– Хіба ти ніколи не кохав кого-небудь понад усе на світі й 

за це себе не зневажав? 
– Я міг би відповісти на це: «ні». але не хочу цього й обу-

рено заперечувати, – промовив Ульріх. – Це могло статися. 
– ти ніколи не кохав кого-небудь усупереч лиховісній пере-

конаності, – збуджено провадила аґата, – що ця людина – чи 
то вона з бородою, чи то з персами, – людина, яку ти, здається 
тобі, добре знаєш, цінуєш і яка без угаву говорить про себе й про 
тебе, – що вона, власне, лише в гостях у кохання? Можна від-
кинути погляди й заслуги такої людини, можна змінити її долю, 
можна причепити їй іншу бороду й приробити інші ноги, можна 
навіть відвернутись від неї – і все ж таки кохати її!.. тобто якщо 
взагалі її кохаєш! – додала вона вже м’якішим тоном. 

Голос її лунав низько, тривожно, дзвінко спалахуючи десь 
у глибині, наче від вогню. нарешті вона, ніби усвідомлюючи 
свою провину, знову сіла, бо в запалі мимоволі підхопилася 
була зі стільця. 
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Через цю розмову Ульріх теж відчув себе трохи винним і 
всміхнувся. він і наміру не мав бодай словом згадувати про ко-
хання як про одне із суперечливих почуттів, які відповідають 
духові часу; за останньою модою ці почуття називають «амбі-
валентними», і розуміти це треба приблизно так, що душа, при-
сягаючи правою рукою, завжди, як це ведеться поміж шахра-
їв, підморгує лівим оком. ні, Ульріха просто тішило те, що ко-
ханню, щоб воно зародилося й тривало, ніщо не важить. тобто 
люди кохають одне одного всупереч усьому або, можна сказа-
ти, просто ні за що; а це означає: або все – химери, гра уяви, 
або ця гра уяви – одна цілість, як цілісний світ, де й горобець 
не впаде з даху без того, щоб цього не помітив Усевидець. . 

– виходить, тут узагалі ніщо не важить! – вигукнула, під-
сумовуючи, аґата. – не важить, що становить із себе людина, 
не важить, що вона думає, чого хоче, що вона робить! 

обоє розуміли, що вони ведуть мову про впевненість душі, 
або, позаяк такого гучного слова краще, либонь, уникати, про 
невпевненість, яку кожне з них – якщо цього слова вживати 
скромно, неточно й узагальнено – відчувало в душі. а причина 
того, що вони заговорили про кохання, нагадуючи одне одно-
му про його мінливість і метаморфози, була тільки одна: адже 
це почуття – одне з найглибших і найвиразніших, хоча для су-
ворого почуття пізнання, яке всьому дає лад, воно таке сумнів-
не, що змушує похитнутися навіть його. а почалося це в них 
ще тоді, коли вони щойно вийшли на сонце любови до ближ-
нього; і, пригадавши слова про те, що навіть у солодкому по-
тьмаренні свідомости не знаєш, чи справді любиш людей, і чи 
любиш людей справжніх, а чи тебе вводить в оману – і якими 
саме властивостями – якась гра й вигадка уяви, Ульріх проде-
монстрував щиру готовність скріпити вузлом сумнівні стосун-
ки між почуттям і пізнанням – скріпити бодай тепер і так, як 
вони вимальовуються із щойно завершеної розмови. 

– обидві ці суперечності тут завжди очевидні й становлять 
квадригу, – промовив він. – Людину кохаєш тому, що її зна-
єш. І тому, що її не знаєш. І пізнаєш її тому, що кохаєш. І не 
пізнаєш тому, що кохаєш. І часом це набуває таких масшта-
бів, що раптом стає дуже відчутним. тоді настають ті горезвіс-
ні хвилини, коли венера крізь аполлона й аполлон крізь вене-
ру дивляться на голомозого манекена й страшенно дивуються, 
що колись на голові в нього бачили чепчика. Якщо кохання ви-
являється тоді глибшим, ніж подив, то між ними доходить до 
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боротьби, й іноді перемога дістається знов коханню, хоч і зму-
ченому, зневіреному й невиліковно скаліченому. та якщо воно 
не дуже глибоке, то доходить до боротьби між тими, хто почу-
вається ошуканим, а також до образ, до грубого втручання ре-
альности, до безмежної ганьби, й усе це має стати покутою за 
те, що ти виявився таким наївним… 

У житейському морі ці бурі кохання заставали його надто 
часто, щоб описувати їх тепер спокійно, не кваплячись. 

Проте аґата поклала цьому край. 
– Якщо ти не проти, то я хотіла б зауважити, що загалом 

усі ці справи з подружньою й неподружньою честю в нас усе 
ж таки дуже переоцінюють! – заперечила вона і знову при-
брала зручної пози.

– Переоцінюють кохання загалом! Шаленець, який вихо-
плює ножа й прохромлює ним ні в чому не винну людину, 
котра випадково опинилася в центрі його галюцинацій, – у 
коханні він цілком нормальна людина! – впевнено промовив 
Ульріх і засміявся.

51.
Кохати не просто

зручна поза й спокійне, ненабридливо ніжне сонячне світ-
ло сприяли таким розмовам; а заходили вони здебільшого по-
між двома шезлонґами, що стояли не стільки в затишку й у за-
тінку під будинком, скільки на затіненому світлі, яке лилося з 
парку й свободу якого обмежували по-вранішньому ще свіжі 
стіни. не слід, однак, гадати, нібито шезлонґи стояли там тому, 
що брат із сестрою через марність своїх взаємин (у звичайно-
му сенсі марні вони були вже тепер, а у високому ще, мабуть, 
загрожували такими стати) мали намір на шопенгауерсько-
індійський манір обмінятися думками з приводу облудної суті 
кохання й аналізом захиститися від його дурманної спокуси 
продовжувати життя; ні, вибирати напівтіні, бути обережни-
ми й стримувати свою цікавість їх спонукало щось інше, й по-
яснити його простіше. сама тема розмов була така, що в без-
межному досвіді, завдяки якому поняття кохання лише й стає 
зрозумілим, можна було вгадати найрізноманітніші шляхи, ко-
трі ведуть від запитання до запитання. І двоє таких запитань – 
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як любити свого ближнього, котрого не знаєш, і як – самого 
себе, кого знаєш іще менше, – викликали зацікавлення і при-
вели до запитання, що охоплювало ті обоє: як любити взагалі? 
або, інакше кажучи: що таке любов «насправді»? на перший 
погляд, це запитання може видатися трохи замудрим, а для за-
коханої пари воно, власне, навіть заскладне. але в ньому, до-
сить лише поширити його на мільйони закоханих пар і на їхню 
неоднаковість, можна помітити й щось божевільне. 

ті мільйони неоднакові не лише своїми суто особистими 
властивостями (чим вони можуть пишатися), але й тим, як по-
водяться, хто об’єкт їхнього почуття і які між ними стосунки. 
Іноді говорити про закохані пари не можна взагалі, зате все ж 
таки можна говорити про кохання; іноді можна говорити про 
закохані пари, але не про кохання, і частіше так і буває. а за-
галом це слово охоплює стільки ж суперечностей, скільки не-
дільний день у провінційному містечку, де селянські парубки о 
десятій ранку вирушають до меси, об одинадцятій завертають 
до дому розпусти десь у невеличкому провулку, а о дванадця-
тій приходять до шинку на головному майдані випити й пере-
кусити. Чи варто досліджувати таке слово зусібіч? але люди, 
послуговуючись ним, чинять без тямку, так ніби за всіх відмін-
ностей вбачають у ньому щось спільне...

Це – як море й калюжа: любити тростинку або честь, і ні-
кому не вдарило б у голову забувати про різницю, якби не 
звичка робити це день при дні. Інші різновиди такого, як море 
й калюжа, і все ж того самого, можна назвати словами, ска-
завши: любити чарку, тютюн і ще гірші отрути. Шпинат і про-
гулянки на свіжому повітрі. спорт чи розум. Правду. Жінку, 
дитину, собаку. ті, хто про це розмовляв, додали: бога. Красу, 
батьківщину і гроші. Природу, товариша, роботу й життя. сво-
боду. Успіх, владу, справедливість чи просто доброчесність. Усе 
це люблять; одне слово, з любов’ю пов’язують майже стільки ж 
речей, скільки є видів прагнень і мовних зворотів. але щó всі 
любові об’єднує і що різнить? 

доречно, мабуть, згадати слова з коренем «вил». Є дво- і 
тризубі вила, є гнойові вила, є вилка у стрільбі з гармат, є роз-
вилина на дереві, розвилка на дорозі тощо; і всі ці слова мають 
одну спільну ознаку – «вилкість». Це – вирішальне враження 
від надзвичайно різних речей, які так називаються: їхня вил-
коподібна форма, їхня вилкість. Якщо відштовхуватись від неї, 
то виявляється, що всі ці речі підпадають під те саме поняття; 
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якщо виходити з первісного враження від «вилкости», то вияв-
ляється, що його наповнюють і доповнюють враження від різ-
номанітних, цілком певних видів вил і вилок. спільна в них, 
отже, форма, загальний вигляд, а відмінність полягає насампе-
ред у тих різноманітних формах, яких вони можуть прибирати, 
а відтак і в предметах, що мають таку форму, у їхньому мате-
ріалі, призначенні й т. ін. та коли будь-які вила чи вилки мож-
на порівнювати безпосередньо з будь-якими іншими вилами 
чи вилками й сприймати їх чуттєво, нехай навіть вони будуть 
лише у крейдяному малюнку чи в нашій уяві, то не так стоїть 
справа з різноманітними образами кохання; й увесь сенс цьо-
го прикладу зводиться до запитання, чи нема й тут, у всіх ви-
падках, позаяк усі вила й вилки вилкоподібні, якої-небудь го-
ловної ознаки – чогось любовного, чи з категорії любови, чи 
такого, що нагадує любов. але кохання – не предмет чуттєво-
го пізнання, його не сприймеш ні зором, ні яким-небудь іншим 
чуттям, воно – таке саме явище морального штибу, як і вмис-
не вбивство, справедливість чи зневага; а це, з-поміж усього ін-
шого, означає, що можна вибудувати вельми звивистий, закрі-
плений на різноманітних опорах ланцюг порівнянь між при-
кладами кохання, найвіддаленіші з яких бувають анітрохи, аж 
до діаметральної протилежности, не схожі один на одного й 
усе ж таки пов’язані між собою якимсь лише їм притаманним 
зв’язком. виходить, ведучи мову про кохання, можна дійти на-
віть до ненависти; й усе ж таки причина цьому – не ота «ам-
бівалентність», на яку так часто посилаються, не роздвоєність 
почуттів, а навпаки, сáме абсолютна цілісність життя. 

І все ж розмова, що вже зав’язувалася, могла продовжитись 
і з такого слова. бо навіть якщо не закликати на допомогу вила, 
вилки й такі інші невинні речі, освічена бесіда нині здатна хут-
ко перетерти на зубах суть і природу кохання, висловлюючись 
при цьому так захопливо, немовби ця природна суть криєть-
ся в усіх виявах кохання, як ота «вилкість» – у гнойових ви-
лах чи в розвилині на дереві. У такому разі кажуть (і Ульріха з 
аґатою також могла підштовхнути до цього загальна звичка), 
що головне в усьому, пов’язаному з коханням, – лібідо, або ка-
жуть, що це – еротика. Кожне з цих двох слів має свою, від-
мінну від другої історію, а проте ці історії, надто з огляду на 
сучасність, все ж таки можна порівнювати. Річ у тім, що коли 
психоаналіз (адже доба, яка ніколи не опускається в духовні 
глибини, любить почути, що вона має глибинну психологію) 
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почав перетворюватися на буденну філософію, внісши авантю-
ризм у міщанський побут, то й усе на світі заходилися поясню-
вати, посилаючись на лібідо, внаслідок чого тепер про це клю-
чове й навіть схоже на відмичку поняття можна сказати все що 
завгодно, й не можна нічого сказати до пуття. І точнісінько те 
саме стосується й еротики; тільки в тих, хто глибоко перекона-
но пов’язував з нею всі фізичні й психологічні зв’язки на світі, 
з власною еротикою було так уже від самого початку. Марна 
річ намагатися перекласти «лібідо» як «потяг і хтивість», тоб-
то як сексуальне чи пресексуальне, а «еротика» – як «духо-
вна, навіть надчуттєва ніжність»; до такого перекладу довелося 
б прикласти спеціальний історичний аналіз. необізнаність ро-
бить таку нудну роботу приємною. І саме це й стало передумо-
вою того, що розмова поміж двома шезлонґами не потекла за-
здалегідь визначеним руслом – куди спокійнішою і привабли-
вішою їй видалася манера просто перелічувати якомога більше 
прикладів того, що називають коханням, і невимушено вмис-
не нагромаджувати їх, мов у якій-небудь грі, не гребуючи на-
віть геть безглуздими. 

І вони, спокійно теревенячи, поділяли приклади, що спадали 
їм на думку, на всілякі групи й за всілякими ознаками – залеж-
но від почуття, від предмета, на який воно спрямоване, й від фор-
ми, в яку воно виливається. Корисно було також спершу розгля-
нути ту чи іншу поведінку й подивитись, чи заслуговує вона біль-
шою чи меншою мірою у прямому або в переносному значенні 
своєї назви. так зусібіч нагромаджувався різноманітний матеріал.

та насамперед мова мимоволі зайшла про почуття; адже вся 
суть кохання, здавалося б, у почуванні. тим глибше може врази-
ти відповідь, що в коханні чого-чого, а почуття – найменше. для 
незайманої недосвідчености воно – мов цукор і зубний біль: не 
зовсім, либонь, таке солодке й не зовсім таке болісне, але вод-
нораз докучливе, мов ґедзі, що обсідають худобину. Можливо, 
не кожному, хто сам страждає від мук кохання, це порівняння 
видасться зразковим; проте й звичайний опис кохання, по суті, 
мало чим відрізняється від такого порівняння: тривоги і страхи, 
туга, щем і невиразні бажання! нічого певнішого сказати про 
цей стан споконвіку ще нікому, здається, не щастило. але така 
невиразність почуттів властива не лише коханню. незалежно 
від того, щаслива людина чи сумна, пізнає вона теж не так ка-
тегорично й прямолінійно, як відрізняє гладеньке від шерехато-
го; та й решту почуттів не дуже легко розпізнати шляхом суто 
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чуттєвим, сказати б, на дотик. тим-то вже за такого повороту в 
розмові слід було зробити зауваження, яке могли б гідно його 
допов нити, а саме про неоднакові задатки й розвиток почуттів. 
такі слова Ульріх сказав, перше ніж зробити своє зауваження; а 
міг би й сказати: задатки, розвиток і зміцнення. 

бо своє зауваження він почав зі звичайного, відомого з до-
свіду факту, що будь-яке почуття приносить із собою перекон-
ливу впевненість у ньому (і це становить, очевидно, невідділь-
ну рису його суті), й додав, що з таких самих загальних при-
чин слід припустити: вже в цій суті немалою мірою закладена 
й відмінність почуттів. Це підтверджують, мовляв, і його [при-
клади]. Любов до товариша має інше походження й інші голов-
ні риси, ніж кохання до дівчини, кохання до жінки вже змар-
нілої – інші, ніж кохання до жінки священно неприступної; і 
вже зовсім докорінно різняться між собою почуття, котрі від-
ходять одне від одного ще далі; це, щоб тему кохання вже не 
полишати, – самé кохання, пієтет, похітливість, послух та всі-
лякі різновиди кохання й відрази. Якщо взяти до уваги обоє 
цих припущень, то почуття, виходить, від початку до кінця ма-
ють бути міцні й прозорі, як кристали. й усе ж таки нема тако-
го почуття, щоб воно було беззастережно тим, чим здається; і 
певности щодо цього не дає ні самоаналіз, ні поведінка, яку ви-
кликає почуття. Ця відмінність між самовпевненістю й непев-
ністю почуттів, безперечно, не маленька. та якщо розглядати 
процес виникнення почуття у зв’язку з психологічними й со-
ціальними причинами цього виникнення, то такий зв’язок стає 
цілком зрозумілим. Причини ці зумовлюють – і то в загаль-
них рисах – сказати б, лише різновид почуття, не визначаючи 
його в деталях; адже кожному інстинкту й кожній життєвій си-
туації, яка цьому інстинктові надає руху, відповідає цілий букет 
почуттів, які можуть їх задовольнити. І те, що бачимо на по-
чатку, можна назвати, звичайно, суттю почуття, яке перебуває 
ще поміж буттям і небуттям; та якщо надумаєш цю суть описа-
ти, то, хоч би там як вона була влаштована, про неї не скажеш 
нічого влучнішого, ніж те, що вона – щось таке, що в проце-
сі свого розвитку й залежно від багатьох супутніх обставин чи 
від їхньої відсутности виросте в те почуття, яке й мало з нього 
вийти. отже, будь-яке почуття має, крім своїх первісних задат-
ків, ще й долю; а що його подальший розвиток уже й геть за-
лежить від супутніх умов, то нема почуття, яке вже від почат-
ку вочевидь було б самим собою, і нема, либонь, навіть тако-
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го, яке безсумнівно було б суто почуттям і нічим іншим. Інак-
ше кажучи, з цієї взаємодії задатків і розвитку випливає, що у 
сфері почуттів домінують не абсолютна наявність і однозначне 
здійснення, а поступне наближення й приблизне здійснення. І 
це стосується десь усього, що прагне осягти почуття. 

так Ульріх завершив своє зауваження, що містило приблиз-
но ці пояснення й у цій послідовності. навряд чи так коротко й 
так перебільшено, як твердження, нібито самого почуття в ко-
ханні – найменше, можна було сказати, отже, й про те, що ко-
хання, оскільки воно – почуття, годі розпізнати за почуттям. 
Це, до речі, проливало трохи світла на питання, чому кохан-
ня він назвав моральною подією. а три іменники – задатки, 
розвиток і зміцнення – були ті головні вузли, які зв’язували 
систематизоване розуміння феномена почуттів, принаймні – з 
певної принципової позиції, на яку Ульріх досить охоче ставав, 
коли йому потрібне було таке пояснення. та позаяк докладний 
розгляд усього цього породив би ще більші претензії і міг би 
привести до ще глибшого менторства, ніж Ульріх готовий був 
узяти на себе, то далі в розпочатому він не пішов. 

Їхня розмова потекла двома руслами. Якщо судити з того, 
що про неї вже сказано, то тепер мала б настати черга пред-
мета кохання й дій, які воно на нього спрямовує, щоб, спира-
ючись на них, визначити, до чого приводить надзвичайно не-
рівний його феномен; і щоб нарешті довідатися, що ж воно «за 
суттю своєю» таке – кохання. тим-то й мова про роль дій у 
визначенні почуття заходила навіть у зв’язку з його зароджен-
ням, а вже до його подальшої долі вона мала повернутися й по-
готів. однак аґата поставила ще одне запитання; річ у тім, при-
пустила вона, – а сестра мала підстави якщо й не підозрюва-
ти, то принаймні боятися такої підозри, – що вибране братом 
пояснення стосується лише неглибокого почуття або досвіду, 
який про глибокі почуття не хоче нічого знати. 

Ульріх відповів:
– аж ніяк! адже сáме надзвичайно глибоке почуття час-

то й не має в собі аж такої певности. вкрай перелякана люди-
на, замість захищатися чи втікати, виявляється паралізованою 
або вчиняє крик. до безмежного щастя нерідко домішується 
якийсь своєрідний біль. навіть надто велике завзяття, кажуть, 
«лише шкодить». І взагалі, можна стверджувати, що почуття у 
хвилини особливо гострих почувань, як у хвилини затемнення, 
бліднуть і вмирають. Можливо, весь відомий нам світ почуттів 
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пристосований лише для середнього рівня життя, а на вищих 
його рівнях припиняє своє існування, так само як і починаєть-
ся він не на найнижчих рівнях. 

непрямим чином це стосується й того, з чим стикаєшся, коли 
спостерігаєш за власними почуттями, надто коли розглядаєш їх 
«крізь лупу». вони втрачають тоді свою виразність, і розрізняти 
їх важко. але виразністю сили, яку почуття в такому разі втра-
чають, вони мали б хоч певною мірою відшкодовувати виразніс-
тю уваги до них; та навіть цього вони й не роблять… так відпо-
відав Ульріх, і це порівнювання згасання почуттів у процесі са-
моспоглядання й на вищих рівнях їхнього вияву не було випад-
кове. бо те й те – це стани, коли дії припиняються або наштов-
хуються на перешкоду, а позаяк зв’язок між «відчувати» й «дія-
ти» такий тісний, що багато хто вважає його єдністю, то обидва 
приклади доповнюють один одного не просто так.

та чого Ульріх уникав, то це – згадувати саме про те, щó 
обоє вони знали з власного досвіду: що з найвищим рівнем лю-
бовного почуття справді може бути пов’язаний стан розумово-
го згасання й фізичної безпорадности. тому Ульріх досить сва-
вільно відвернув розмову від значення, яке для почуттів ма-
ють дії, – відвернув, немовби з наміром знов торкнутися по-
ділу кохання на групи залежно від його предмета. на перший 
погляд, ця трохи химерна можливість і справді краще відпові-
дала потребі дати лад чомусь багатозначному. адже якщо, по-
чнімо з прикладу, любов до бога позначати тим самим словом, 
що й любов до риболовлі, – це святотатство, то річ тут, безпе-
речно, у відмінності того, на що любов спрямована; і так само 
можна робити висновки про значення предмета, беручи й інші 
приклади. виходить, величезних відмінностей любовному став-
ленню до чого-небудь надає не так сама любов, як щось інше. 
так, є предмети, які любов оздоровлюють і збагачують; а є й 
інші, котрі її збіднюють і роблять хворобливою, неначе це за-
лежить лише від них. Є предмети, які, щоб любов виявила всю 
свою своєрідність і силу, мають на неї відповісти; а є предме-
ти, у випадку з якими така вимога була б уже заздалегідь по-
збавлена сенсу. саме цим, поза всяким сумнівом, відрізняється 
ставлення до живих істот від ставлення до істот неживих; але 
навіть предмет, позбавлений душі, – справжній партнер любо-
ви, і його властивості впливають на її властивості. 

Що нерівноцінніший цей партнер, то викривленішою, щоб 
не сказати спотворенішою пристрастю, стає сама любов. 
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– Порівняй здорове кохання двох молодих людей одне до 
одного, – закликáв сестру Ульріх, – і кумедно гіпертрофова-
ну любов самотньої людини до собаки, кішки чи пташеняти. 
Поглянь, як пристрасть між чоловіком і жінкою згасає або по-
чинає надокучати, мов жебрак, якому не подають милостиню, 
коли на цю пристрасть не відповідають взаємністю або відпо-
відають не повною мірою. не забувай також, що коли союз не-
рівний, як це буває між батьками-матерями й дітьми або між 
господарем і слугою, між чоловіком і предметом його шано-
любства чи його розбещености, взаємність у любові – це щось 
украй ненадійне й просто-таки згубне. Повсюди, де недостат-
ньо регулюється природний обмін між станом і партнером лю-
бови, вона відмирає, як нездорова тканина в тілі! 

Ця думка приваблювала його, здавалося, чимось особливим. 
Ульріх ладен був спинитися на ній докладніше й навести чис-
ленні приклади; та поки ще він обмірковував їх, щось інше, 
чого він не мав на увазі, але що, мов занесені з поля пахощі, 
оживило замислений шлях очікуванням, – щось інше майже 
помилково, здавалося, перевело його думки на те, що в маляр-
стві терміном однієї з чужих мов називають nature morte, на-
тюрморт, а по-німецькому – Stilleben, тобто «тихе життя». 

– Це досить смішно, що людина цінує добре намальовано-
го омара, – несподівано повів далі Ульріх, – або лискуче, мов 
дзеркало, виноградне гроно, або підвішеного за лапи зайця, по-
близу якого щоразу виявляється ще й фазан; адже людський 
апетит уже сам собою смішний, а намальований апетит – ще 
смішніший, аніж природний. 

І обоє мали відчуття, що таке продовження розмови пов’язане 
з їхньою темою глибше, ніж здавалося на перший погляд, і сто-
сувалося того, чого вони не схотіли казати про самих себе.

адже у справжніх натюрмортах – у речах, тваринах, рос-
линах, краєвидах і людських тілах, вигнаних до сфери мисте-
цтва, – виказує себе щось інше, ніж вони демонструють, а 
саме таємничий демонізм мальованого життя. з-поміж таких 
картин є й знамениті, тож обоє знали, щó на них зображено 
насправді; та краще вести мову не про певні картини, а про 
який-небудь їхній різновид, котрий, до того ж, не становить і 
школи, а постає безсистемно, з веління всесвіту. аґата поціка-
вилася, за якою ознакою можна впізнати школу. Ульріх усміх-
нувся й, вочевидь не бажаючи називати яку-небудь вирішаль-
ну прикмету, неквапно, але без вагань промовив: 
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– невиразне, безкінечне, хвилююче відлуння!
І аґата його зрозуміла. таке відчуття, ніби ти – на морсько-

му березі. дзижчать комахи. Легіт приносить з лугів сотні за-
пахів. заклопотано блукають удвох думка й почуття. але пе-
ред очима – німа морська пустеля, яка не відгукується, й усе, 
що має значення на березі, губиться в одноманітному русі без-
крайого видовища. аґаті спало на думку, що всі справжні на-
тюрморти («тихі життя») можуть навіювати цей щасливий, не-
вситимий смуток. Що довше на них задивляєшся, то стає оче-
видніше: зображені на них предмети немовби лежать на стро-
катому березі життя, і в очах у них застигло щось небачено-
дивовижне, а мову їм відібрало. 

Цього разу Ульріх відповів іншими словами:
– По суті, всі натюрморти показують світ на шостий день 

після його сотворіння, коли бог і світ були ще сам на сам, без 
людини! – І, помітивши в очах усміхненої сестри запитання, 
додав: – суто по-людському вони викликають, мабуть, ревно-
щі, таємничу цікавість і журбу! 

Це був «експромт» і навіть не найгірший; Ульріх подумав про 
це невдоволено, бо не любив таких несподіваних думок, котрі 
нагадували обточені на токарному верстаті й нашвидкуруч позо-
лочені кулі. але не спробував він і поправитись, та й сестра ні-
чого не перепитала. бо досить відверто висловитись про жахли-
ве мистецтво натюрморту, цього «тихого життя», обом не дава-
ла його дивна подібність до їхнього власного життя. 

Ця подібність відігравала в ньому велику роль. нема по-
треби докладно повторювати все, що сягало своїм корінням у 
спільні спогади дитинства, а після їхньої зустрічі знов проки-
нулося й відтоді всім враженням і більшості розмов надавало 
якогось дивного відтінку, але не можна змовчати й про те, що 
в усьому цьому завжди відчувався своєрідний дурманний по-
дих отого «мертвого життя». тому вони мимоволі, не маючи 
на оці нічого певного, чим можна було б керуватися, зверта-
ли свою допитливість до всього, що могло бути спорідненим із 
суттю натюрморту; тож і виник такий чи приблизно такий діа-
лог, який, мов коловорот, ще раз напружив і наново прокрутив 
подальшу їхню розмову.

Людина, змушена благати про щось перед незворушним об-
разом, який ніколи не дає відповіді, – така людина поринає в 
дурман розпачу, аґресії або приниження. але як же зворушли-
во й невимовно прекрасніше впасти навколішки перед застиг-
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лим образом, в якому життя згасло кілька годин тому, лишив-
ши на ньому відблиск, як його лишає призахідне сонце! 

Цей другий приклад – досить банальний відбиток почуття, 
якщо так можна назвати що-небудь узагалі! світ веде мову про 
священність і гідність смерти; сотні, якщо не тисячі, років лунає 
поетичний мотив коханої в домовині; з ним споріднена ціла пое-
зія смерти, поезія надзвичайно лірична. У цьому є, мабуть, якесь 
хлоп’яцтво. Хто уявляє собі, що смерть дарує йому найшляхетні-
шу з коханих? той, у кого нема мужности чи змоги мати живу! 

від цього поетичного хлоп’яцтва недалеко до жахів закли-
нання духів померлих; ще один шлях веде до мерзот справж-
ньої некрофілії; третій, мабуть, – до патологічних протилеж-
ностей: ексгібіціонізму й насильства. 

Порівняння ці, можливо, дивні й навіть вельми несмаковиті. 
та якщо на це не зважати й поглянути на ці порівняння, ска-
зати б, із медично-психологічного боку, то виявиться, що всі 
вони мають одне спільне: неможливість, нездатність, брак при-
родної мужности або мужности жити природним життям. 

з них можна також зробити висновок (коли вже задля цьо-
го вдаватися до ризикованих порівнянь), що мовчання, неміч-
ність чи будь-який інший ґандж партнера може призвести до 
навіженства душі. 

одне слово, загалом усе ж таки повторюється те, про що 
вже сказано: нерівноцінний партнер викривлює кохання; тре-
ба лишень додати, що вибрати такого партнера нерідко взагалі 
змушує самé викривлене почуття. І навпаки, партнер, який від-
повідає взаємністю, живий, активний, – такий партнер дає лад 
почуттям і визначає їх, а без нього вони звиродніють і оберта-
ються на облуду. 

а натюрморт? Хіба його дивовижна чарівливість – також 
не облуда? Чи мало не некрофілія неземного походження? 

а проте така облуда помітна й у поглядах щасливо зако-
ханих як вияв для них чогось найвищого. вони задивляються 
одне одному в очі, не можуть одне від одного відірватись і чах-
нуть у бездонному й тягучому, як ґума, почутті! 

Приблизно так, отже, почався їхній діалог; але в цьому місці 
нитка його, перше ніж потягтися далі, по суті, зависла, і то до-
сить надовго. вони справді поглянули одне на одного, й через 
це між ними запала мовчанка. 

та якщо потрібне зауваження, яке пояснило б цю ситуа-
цію і взагалі ще раз виправдало б такі розмови й передало б 
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їхній сенс, то можна, мабуть, сказати, що цієї хвилини Ульріх, 
як можна здогадатися, просто позбавив слова одну несподіва-
ну думку, а саме: що кохати зовсім не так просто, як намага-
ється запевнити нас природа, довіряючи знаряддя для цього 
першому-ліпшому дилетантові з-поміж своїх творінь. 

52.
Подих літнього дня

тим часом сонце підбилося вище; Ульріх з аґатою покину-
ли шезлонґи, мов човни на березі, у неглибокому затінку під 
будинком і лежали тепер на траві в парку, глибоко на дні цьо-
го літнього дня. вони перейшли сюди вже досить давно, і, хоч 
обстановка довкола була інша, їхня свідомість цю переміну, по 
суті, не сприйняла. не помітили вони, власне, й того, що їхня 
розмова стихла; вона просто зависла, навіть не лишивши по 
собі враження, ніби урвалася.

У сонячному світлі від гурту відцвілих дерев сніговим завоєм 
тихо плив потік мерхлих пелюсток; і подих, який ніс їх, був та-
кий легкий, що не ворушився жодний листочок. Жодна тінь не 
падала звідти на зелень моріжка, хоч вона, здавалося, темніша-
ла зсередини, мов очі. ніжно й марнотратно вбрані молодим лі-
том дерева й кущі, що стояли збоку чи утворювали задній план, 
справляли враження розгублених глядачів, які, заскочені знена-
цька й зачаровано позастигавши у своєму веселому одязі, брали 
участь у цій похоронній процесії і святі природи. весна й осінь, 
мова й мовчання природи, навіть чари життя і смерти змішалися 
в цій картині; серця ніби спинилися, випурхнули з грудей і при-
єдналися до цієї німої процесії в повітрі. «І серце вийняли мені 
з грудей», – сказав один містик. аґата саме згадала про нього. 

вона пам’ятала також, що прочитала ці слова Ульріхові з од-
нієї з його книжок. 

Це було тут, у парку, неподалік від місця, де вони тепер ле-
жали. спогад став повнішим. на думку їй спали й інші слова, що 
їх вона оживила тоді в його пам’яті: «Це ти чи не ти? Я не знаю, 
де я, і не хочу про це знати!» – «Я вичерпав усі свої можли-
вості й дійшов до темних сил! Я закохавсь, не знаючи у кого! І 
серце в мене сповнене кохання й воднораз порожнє через ньо-
го!» виходить, у ній знов залунали нарікання містиків, у чиє сер-
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це Господь проник глибоко, мов колючка, яку не здатні витяг-
ти нічиї пальці. багато таких щасливих нарікань прочитала вона 
тоді Ульріхові. тепер вона відтворювала їх, мабуть, не дослівно, 
пам’ять поводиться досить свавільно з тим, що хоче почути; але 
аґата здогадалася, про що йшлося, й ухвалила рішення. отже, 
такий загадково самотній і жвавий вигляд, як цього дня, коли 
осипається цвіт, парк колись уже мав; і було це саме тоді, коли 
серед Ульріхових книжок вона натрапила на оті містичні звірен-
ня. Час зупинився, тисячоліття тривало не довше, ніж змигну-
ти оком, вона досягла тисячолітнього царства, і, можливо, навіть 
давав себе відчути бог. І поки вона – хоч самого часу вже й не 
мало бути – відчувала це поспіль, одне за одним, і поки брат, 
щоб вона не боялася цього сну, був поруч із нею – хоча про-
стір, схоже, вже також перестав існувати, – світ, попри ці су-
перечності, здавалось, по вінця повнився просвітленням. 

те, чого вона відтоді зазнала, проти того, що було доти, не 
могло не видатися їй такою собі стриманою розповіддю; а втім, 
як же воно могло бути чимось більшим і виразнішим, коли вже 
втратило майже фізично-теплу безпосередність першої неспо-
діваної думки про це! за таких умов аґата вирішила обачливо 
поставитися тепер до мало не казкового захвату, який охопив 
її тоді в цьому парку. вона не знала, чому пов’язувала з цим 
назву «тисячолітнє царство». Це були емоційно-дзвінкі слова, 
майже відчутні на дотик, мов яка-небудь річ, однак для розуму 
вони лишалися недоступні. тому вона могла поводитися з цим 
уявленням так, ніби тисячолітнє царство могло настати будь-
якої хвилини. його називають також царством кохання, про це 
аґата знала теж; проте аж останньої миті вона згадала про те, 
що обидві ці назви існують ще з біблейських часів і означають 
царство Господнє на землі, вже недалекий початок якого ро-
зуміють у цілком реальному сенсі. Ульріх, до речі, також, хоч 
і не вірив через те у святе Письмо, іноді вживав цих слів так 
само невимушено, як і сестра; тож її це вже й геть не здивува-
ло, тому що вона немовби наперед знала, як поводитись у тися-
чолітньому царстві. «там слід триматися тихо-тихо, – підказу-
вала їй якась інтуїція. – не можна дозволяти собі жодних ба-
жань, навіть бажання запитувати. треба забути й про кмітли-
вість, з якою залагоджують справи. треба позбавити свій розум 
усіх його знарядь і завадити йому слугувати знаряддям самому. 
треба відібрати в нього всі знання і жадання; треба відмовитись 
від реальности й від прагнення звертатися до неї. треба стри-
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муватися доти, доки голова, серце й усе тіло обернуться на су-
цільну мовчанку. та щойно такої найвищої самовідданости до-
сягнеш, як зовнішній і внутрішній світи нарешті зійдуться, так 
наче клин, що стримів у всесвіті, розколюючи його, випав!..» 

Можливо, вона міркувала й не зовсім тверезо. але якщо 
прагнути по-справжньому, здавалося їй, то всього цього мож-
на досягти; і вона зібралася на силі, так ніби хотіла прикинутись 
мертвою. та згодом виявилося, що зовсім спинити думки, відня-
ти голос у почуття й волі – завдання таке саме важке, яким у 
дитинстві було завдання не припуститися гріха між сповіддю і 
причастям; і після деяких зусиль аґата відмовилася від цієї спро-
би взагалі. вона піймала себе на тому, що трималася свого намі-
ру лише зовні й що він уже давно не привертає її уваги. тепер 
ця увага була прикута до питання, зовсім від усього цього дале-
кого, просто жахливо далекого. аґата вкрай безглуздо, навіть 
нестямно прагнучи цього безглуздя, питала себе: «Чи справді я 
була коли-небудь жорстока, зла, сповнена ненависти й нещас-
на?» на гадку їй спав один чоловік без прізвища; прізвища він 
не мав через те, що вона взяла його собі й забрала із собою. По-
думавши про того чоловіка, вона відчула своє прізвище, як від-
чувають рубець на тілі; але ненависти до Гаґауера вона вже не 
відчувала й тепер повторила своє запитання з тією трохи сум-
ною впертістю, з якою проводжають поглядом хвилю в годину 
відпливу. де поділося бажання завдати йому мало не смертель-
ної образи? Через свою неуважність вона те бажання майже 
втратила і, мабуть, гадала, що воно ще знайдеться десь поблизу. 
до того ж замінити собою те бажання ворожости міг, по суті, 
сам Лінднер; бо вона мимохідь думала й про нього і питала себе 
й про це. Можливо, цієї хвилини її здивувало те, як багато чого 
з нею вже сталося; адже молодим людям дивуватися з приводу 
того, як багато всього їм уже довелося відчути, просто властиві-
ше, ніж старшим, хто до мінливости пристрастей і життєвих пе-
рипетій звик не менше, ніж до погодних змін. але що могло взя-
ти за душу аґату так, як те, що тієї самої хвилини на тлі круго-
верті життя, плетениці його ситуацій і пристрастей, на тлі при-
мхливого потоку почуттів, де молодість, сама про це майже не 
здогадуючись, у власних очах постає природно-прекрасною, – 
що на всьому цьому тлі знов загадково проступило кам’яно-ясне 
небо застиглої замріяности, від якої вона щойно прокинулась?

отож думки її хоч усе ще й не полишали тієї похоронної 
процесії переквітлих пелюсток, однак уже не рухалися разом із 
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нею і на її німотно-врочистий лад; ні, аґата міркувала «про се, 
про те», як це можна назвати на відміну від того душевного ста-
ну, що в ньому життя триває «тисячу років» без жодного пома-
ху крил. Цю різниця між двома душевними станами вона бачи-
ла дуже виразно і трохи збентежено усвідомила, як часто саме 
про неї чи про щось дуже з нею споріднене вони з Ульріхом уже 
заводили мову. не відводячи погляду від довколишнього видови-
ща, аґата глибоко зітхнула й мимоволі спитала у брата: 

– Чи не здається й тобі такої хвилини, що, порівняно з 
нею, все інше на світі – хибке і тлінне? 

Ці кілька слів розігнали захмарений тягар мовчання і спога-
дів. адже брат також спостерігав за спіненим потоком пелюс-
ток, що без мети плив своєю дорогою; а позаяк думки й спога-
ди в нього були налаштовані на той самий лад, що й у неї, то 
не було потреби в жодному іншому вступі, щоб Ульріх міг ска-
зати їй те, що давало відповідь і на її невисловлені думки. він 
спроквола потягся і промовив:

– Я вже давно – ще відтоді як ми з тобою розмовляли про 
так званий натюрморт, та, власне, й щодня, – хотів тобі дещо 
сказати, навіть якщо це й не влучить у саме яблучко. Є два спо-
соби – якщо цю протилежність дуже гіперболізувати – жити 
пристрасно й два різновиди пристрасної людини. Можна що-
разу здіймати ревище, як мала дитина, від злости, біди чи за-
хвату, позбуваючись свого почуття таким коротким, нікчемним 
вибухом. У такому разі – а тут немає нічого незвичайного – 
почуття, зрештою, це буденний посередник буденного життя; і 
що стрімкіше воно, що легше піддається збудженню, то більше 
нагадує спершу неспокій у клітці з хижаками, коли настає пора 
годувати їх і повз ґрати проносять м’ясо, а невдов зі по тому – 
ситу втому. Хіба не так? а другий спосіб бути пристрасним і 
пристрасно чинити такий: ти себе стримуєш і категорично за-
бороняєш собі вчинки, до яких тебе тягне й підштовхує кож-
не почуття. І в такому разі життя починає скидатися на страш-
ний сон, де почуття підноситься аж до верхівок дерев, до шпи-
лів на вежах, до самого зеніту!.. дуже ймовірно, що сáме про 
це ми з тобою й думали, коли ще вдавали, нібито розмовляємо 
про картини й ні про що інше, крім картин.

аґата зацікавлено звелася на лікоть.
– Чи не казав ти вже колись, – спитала вона, – що є два 

докорінно відмінні між собою способи жити й що вони просто-
таки з точністю відповідають різним тональностям почуттів? 
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один – це нібито спосіб «земних» почуттів, які ніколи не зна-
ходять спокою й здійснення, а другий – не пригадую вже, чи 
ти як-небудь його називав, але це мав би бути, певно, спосіб 
«містичних» почуттів, що довго лунають в унісон, але ніколи не 
досягають «цілковитої реальности»? 

Говорила вона зумисне повільно, але потім заквапилася й 
завершила збентежено. однак Ульріх досить виразно прига-
дав, щó він того разу, очевидно, сказав, і проковтнув клубок, 
так ніби в роті йому зібралося щось дуже гаряче; і спробував 
усміхнутись. Потому відповів:

– Якщо я справді мав на увазі саме це, то тепер мушу ви-
словитись, навпаки, дуже скромно! обидва ці різновиди при-
страсного буття я – просто за одним відомим взірцем – на-
зву так: один – смаковитий, а другий, як протилежність йому, 
– несмаковитий, незалежно від того, як це звучить – гарно чи 
погано. адже в кожній людині сидить голод, і він поводиться, 
як хижак. але, крім голоду, є в людині й щось таке, що не знає 
жадібности й переситу, і дозріває воно ніжно, як виноград на 
осінньому сонці. І навіть у кожному з наших почуттів є те й те.

– тобто, крім тваринних задатків, просто-таки рослинні, а 
то й узагалі веґетаріанські? 

У цьому аґатиному запитанні відчувалася втіха й кепкуван-
ня. 

– Майже! – відповів Ульріх. – Можливо, тваринне й рос-
линне в людині, якщо їх розглядати як головну протилежність 
пристрасних потягів, – це навіть глибоченне джерело для фі-
лософа! та хіба ж я хочу ним бути?! зухвальства мені не бра-
кує лише на те, щó я вже сказав, і то саме наприкінці: що взі-
рець, а може, й корінь обох різновидів пристрасного буття є 
вже в кожному почутті. У кожному почутті можна виявити ці 
дві грані, – провадив він. 

але далі Ульріх, на диво, повів мову лише про той різновид 
буття, котрий називав «смаковитим». Цей різновид прагне дії, 
руху, насолоди. завдяки йому почуття обертається на витвір 
або й на ідею, переконання чи розчарування. Усе це – форми 
його розрядки, хоч вони можуть бути й формами його переза-
рядки й подальшого зміцнення. адже в такий спосіб почуття 
зазнає змін, притуплюється, переходить у свій результат і зна-
ходить у ньому свій кінець; або замикається в ньому, перетво-
рюючи свою живу силу на акумульовану, яка згодом повертає 
йому живу, а принагідно – і з підсумованим відсотком… 
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– І хіба завдяки цьому не стає зрозумілим уже хоч би те, 
що жива активність нашого земного почуття і його тлінність, з 
приводу якої ти так солодко зітхнула, для нас не становлять ве-
ликої різниці, навіть якщо вона й глибока? – завершив нара-
зі він свою відповідь. 

– Маєш рацію, поза всяким сумнівом! – погодилась аґата. 
– боже милий, усе, що творять почуття, їхні земні багатства, оці 
бажання й радощі, вчинки і зради – просто лише через те, що 
вони спонукають! – разом з усім, про що довідуєшся й забува-
єш, про що думаєш, мрієш і все ж таки знов забуваєш… скільки 
ж бо в цьому краси – як у дереві, обліпленому яблуками найріз-
номанітніших кольорів! але яке ж бо все й безформне та одно-
манітне – як те, що з року в рік однаково наливається й опадає!

Ульріх кивав головою, слухаючи цю сестрину відповідь, що 
пашіла запалом і покірністю долі. 

– Усіма своїми творіннями й красотами, всіляким проґре-
сом, але й усіма тривогами, а зрештою й усім своїм безглуз-
дим коловоротом світ завдячує «смаковитій» частині почуттів, 
– підтвердив він. – до речі, чи ти знаєш, що під оцим «сма-
ковитим» мають на увазі просто ту частку в кожному нашо-
му почутті, яку посідають вроджені інстинкти? отож, – додав 
він, – цим ми сказали, що саме інстинктам світ завдячує кра-
сою й проґресом. 

– І своїми туманними тривогами, – докинула аґата.
– зазвичай саме так і кажуть. тому мені здається, що нам не 

варто випускати з уваги інше! адже це принаймні несподівано, 
що своїм проґресом людина має завдячувати тому, що власти-
ве, по суті, стадії тваринного розвитку! – Ульріх усміхнувся. те-
пер він також звівся на лікоть і цілком обернувся до сестри, не-
мовби надумав її просвітити; однак говорив він і далі стримано, 
як людина, котра, старанно добираючи слів, хоче спершу наста-
вити саму себе. – в основі активних почуттів людини, – про-
мовив він, – і ти справедливо казала тут про тваринні задатки, 
– лежать, безперечно, ті самі кілька інстинктів, які вже має тва-
рина. Коли йдеться про головні почуття, то тут усе цілком зрозу-
міло: адже в голоді, гніві, радощах, упертості чи в коханні навряд 
чи яка-небудь психологічна запона приховає голе бажання!.. 

здавалося, він говоритиме так і далі. та хоч ця розмова – 
вона виникла з мрій на природі, з картини опалого цвіту, яка 
полишила в душі якийсь дивний, непримітно-одноманітний слід, 
– жодним словом не відвертала уваги від питання, вирішально-
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го для долі брата й сестри, а навпаки, від першого до останнього 
слова перебувала під впливом цього символу, якоїсь сповненої 
загадкового сенсу «події, в якій нічого не сподіялось», і точилася 
в атмосфері м’якої пригнічености, – хоч усе це так і було, на-
прикінці розмова все ж привела до протилежности такої голов-
ної ідеї і її емоційного відтінку, й це сталося тоді, коли Ульріх не 
стримався й наголосив не лише на шкідливій, але й на творчій 
дії глибоких інстинктів. таку очевидну реабілітацію інстинктів, а 
воднораз, треба розуміти, й імпульсивної, діяльної людини зага-
лом (бо це мало й такий сенс) могло породити, певна річ, «захід-
не, європейське, фаустівське світосприйняття», зване так книж-
ною мовою на відміну від будь-якого іншого світосприйняття, 
що тією ж таки самозаплідною мовою має називатися «схід-
ним» або «азіатським». він пригадав ці фудульні модні слівця. 
але брат із сестрою не мали ані наміру, ані взагалі звички таки-
ми десь підхопленими, ще не вкоріненими як слід слівцями на-
давати оманливого значення тóму, що їх глибоко хвилювало; ні, 
все, що вони одне одному казали, вони казали щиро й переко-
нано, навіть якщо воно й було народжене в захмарних емпіреях.

тому під ніжний туман почуттів Ульріх з неабиякою втіхою 
підвів пояснення в дусі природничих наук; з утіхою (хоч це й 
скидалося на підтримку «фаустівської основи») насправді лише 
через те, що вірний природі розум обіцяв відкинути будь-які 
зай ві ілюзії. Принаймні він натякнув на спробу дати таке по-
яснення. тим більше дивно було, звичайно, що натякнув він на 
неї лише у зв’язку з тим, щó назвав «смаковитим» у почуттях, 
але зовсім поза увагою лишив можливість застосувати таку дум-
ку й до несмаковитого, хоча спочатку надавав йому, певна річ, 
не меншої ваги. Цьому були свої причини. Чи то психологічний 
і біологічний аналіз цього боку почуттів видався йому важчим, 
чи то він остаточно прийняв його за лише прикрий допоміжний 
засіб – могло бути всяк; але найбільший вплив на нього спра-
вило інше; та він уже кілька разів це й передбачав після того, 
як тяжке аґатине зітхання виказало прикру й відрадну супереч-
ність між тривожними життєвими пристрастями в минулому й 
тією нібито неминущою пристрастю, яка привільно почувалася 
в одвічній позачасовій тиші пелюсткового завою. бо – якщо по-
вторити те, що він уже не раз на всі лади повторював сам, – не 
лише в кожному окремому почутті можна виділити два типи за-
датків, унаслідок і залежно від характеру яких воно може пере-
рости в пристрасть; є ще й два типи людей, або кожна людська 
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доля має свої періоди, які відрізняються один від одного тим, що 
в них беруть гору то одні задатки, то інші. 

Ульріх вбачав у цьому велику різницю. Люди одного ґатун-
ку – про це ми вже згадували – енерґійно беруться й хапа-
ються за все; вони перекочуються через перешкоду, як водо-
спад, або, скипівши на ній піною, ринуть новим шляхом далі; 
пристрасті їхні палкі й примхливі, а результат – різко покрая-
ні життєві стежки, які не лишають по собі нічого, крім відлун-
ня гомону. Цього типу людей стосувалося поняття «смакови-
тий», коли Ульріх хотів зробити з нього головне поняття при-
страсного життя; бо другий тип, на противагу першому, не від-
повідає цьому поняттю анітрохи: це люди несміливі, неуважні, 
невиразні, нерішучі, сповнені мрій і журби, у своїй пристрас-
ті схильні замикатися в собі. Інколи – в думках, про які мова 
наразі не йшла, – Ульріх послуговувався для цього типу й ви-
значенням «споглядальний» – прикметником, що його зазви-
чай вживають в іншому контексті, лише в теплуватому значен-
ні слова «глибокодумний»; але для Ульріха воно мало глибший, 
ніж цей звичайний, сенс, просто-таки рівнозначний уже зга-
даному «східно-нефаустівському». Можливо, в цьому «спогля-
дальному», надто в поєднанні зі «смаковитим» як його проти-
лежністю, вимальовувалась головна відмінність життя. Це при-
ваблювало Ульріха дужче, ніж яке-небудь поняття, призначене 
для навчальної мети. але те, що всі такі багатоскладові й пре-
тензійні життєві поняття можна було звести до двошаровости, 
властивої вже будь-якому почуттю, – ця дуже проста можли-
вість дати пояснення все ж таки робила йому приємність.

він, звичайно, розумів, що обидва різновиди людського буття, 
поставлені тут на карту, не означали нічого іншого, крім «люди-
ни без властивостей» – на противагу наділеній усіма властивос-
тями, які тільки може продемонструвати людина. одну таку лю-
дину можна було назвати й нігілістом, що мріє про мрії Господ-
ні, – на противагу активістові, якого, однак, з його нетерплячою 
манерою діяти можна назвати також своєрідним богомрійником, 
а не реалістом з чіткими й практичними поглядами на світ. «Чому 
ж ми не реалісти?» – питав себе Ульріх. Реалістами вони не були 
обоє, ні він, ні вона, щодо цього їхні думки і вчинки не викли-
кали жодних сумнівів уже давно; а ось нігілістами й активістами 
вони були, й часом одними, часом другими – як уже складалося. 
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