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Ця книга — художній твір. Імена, пер
сонажі, справи, організації, місця, події 
та пригоди є витвором уяви автора 
або ж викривлені заради художнього 
ефекту. Будь-яка подібність до реальних 
осіб, живих чи мертвих, подій або 
місцевостей цілковито випадкова.



Присвячення ТК



Хлопчик зустрічає дівчинку. 
Хлопчик отримує дівчинку. 
Хлопчик убиває дівчинку?



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена перша

Перший акт, сцена перша. Ліліан Гелман, спотикаючись, 
продирається вночі крізь тернистий підлісок якогось німець
кого Шварцвальду, притискає чиєсь єврейське немовля до 
грудей, поки ще одна зграя дітей тримається позаду неї. Пе
ресилюючи себе, Лілі рухається далі, бореться з ожиною, яка 
видирає шматки із золотавого вишивання на її піжамі, схожій 
на трико; до чорного оксамиту чіпляються зграї приречених 
херувимів, яких вона намагається врятувати від печей якогось 
фашистського табору смерті. Ще кілька невинних малюків 
прив'язані до дужих стегон Ліліан. Безпорадні діти євреїв, 
циганів та гомосексуалістів.

Кулі фашистів-гестапівців пролітають повз неї у темряву, 
розривають листя дерев; запах пороху та соснових гілок... 
П’янкий аромат її «Шанель №> 5». Кулі та ручні гранати просто 
свистять повз ідеально причеплений шиньйон, у вишукано
му стилі Геті Карнегі; так близько, що набої перетворюють її 
величезні сережки від Картьє на веселкові спалахи безцінних 
діамантів. Рубінова та ізумрудна шрапнель в’їдається в її без
доганну шкіру неідеальних блідих щоках.

Від цієї послідовності подій ми переносимось відразу до 
появи розкішного інтер’єра будинку в стилі п’ятизіркових
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готелів Саттон-Плейс. Типова місцевість для кінозірки Біллі 
Берк (декоратором якої, напевно, був актор-гомосексуаліст 
Біллі Гайне), де офіційно одягнені гості вишикувалися за 
довгим столом, освітленим свічками; їдальня обшита дере
вом. Одягнені в лівреї лакеї стоять уздовж стін. Міс Гелман 
сидить на почесному місці цього дуже великого званого обі
ду й описує сцену божевільної втечі, яку ми щойно спостері
гали. Камера повільно йде вздовж стола, і картки з іменами, 
які вказують місце кожного гостя, справляють враження 
біографічного довідника «Хто є хто». Майже половина всієї 
історії двадцятого сторіччя сидить за цим столом: принц 
Румунії Ніколає, художник Пабло Пікассо, держсекретар 
США Корделл Галл і американський режисер Джозеф фон 
Штернберґ. Присутні знаменитості, схоже, починаються від 
автора п’єс абсурду Семюела Бекетта, співака Джина Отрі та 
акторки Марджорі Мейн, а закінчуються десь у віддаленому 
горизонті.

Ліліан на деякий час замовкає, щоб зробити одну довгу 
затяжку; видихає дим на славетну акторку Полу Неґрі та 
засновника кіностудії «Парамаунт» Адольфа Цукера й каже: 
«І саме в цей карколомний момент я пошкодувала, що не 
відповіла президентові Франкліну Делано Рузвельту: «Ні, дя
кую», — Лілі струшує попіл із сигарети на тарілку для хліба, 
похитує головою і каже: — Жодних секретних завдань для 
цієї дівчини».

Поки лакей розливає вино та прибирає тарілки від фрук
тового десерту, руки Ліліан колихаються в повітрі, сигарета в 
руці залишає слід диму, нігті, чіпляючись за невидимі повзучі
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рослини, підіймають її по гладенькій скелі, високі підбори 
залишають відбитки у бруді на шляху до свободи, але їй усе ж 
таки вистачає сили тягти важку ношу — крихітних пустунів 
євреїв та гомосексуалістів.

Очі всіх гостей, від початку до кінця столу, без відриву 
дивляться на Лілі. Усі вони схрещують пальці під візерун
частими серветками на колінах, мовчки благаючи Бога, щоб 
міс Гелман проковтнула, не прожовуючи, курча а-ля Ана- 
толь Демидофф, і щоб шматок став їй поперек горла, і вона 
впала б на килим, забилася б у корчах і задихнулася посеред 
їдальні.

Очі майже всіх гостей. За винятком пари фіалкових очей... 
пари карих... і, звісно, моїх власних, утомлених.

Можливість померти раніше за Ліліан Гелман стала від
чутним острахом цілого покоління. Померти і стати не більше 
як поживою для рота Лілі. Все життя та репутація людини 
зводились до якогось Ґолема, до чудовиська Франкенштейна, 
яке міс Гелман може повернути до життя і змусити виконувати 
будь-які її забаганки.

Після кількох перших слів базікання Ліліан перетворюється 
на саундтрек із звуками джунглів, які лунають на задньому 
плані кожного фільму про Тарзана — такі собі тропічні пташки, 
і Джонні Вайсмюллер, імавпи-ревуни... Гав, гав, вереск... Ненсі 
Кунар. Гав, рик, вереск... Сесіл Бітон.

Дурне базікання Лілі, можливо, є певною дивною фор
мою похваляння зв’язками, таким собі синдромом Туретта1.

1 Розлад нервової системи, одним із характерних ознак якого є мимовільне 
вигукування лайливих слів.
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Або, можливо, це результат того, що сироту-рекламника 
виховували вовки, а читати вголос учили на текстах Волтера 
Вінчелла1.

Її примусове белькотіння; справжня патологія.
Кудах, хрю, гав... Жан Неґулеско2.
Ось так Лілі вплітає золото 96-ї проби справжнього життя 

людей у власну мідну солому.
Будь ласка, обіцяйте: ви НЕ чули цього від мене.
Сидячи в межах досяжності літаючих ліктів героїв, моя 

міс Кеті витріщається через сигаретний дим. Актриса ста
тури Кетрін Кентон3. Її фіалкові очі, які впродовж дорос
лого життя навчилися ніколи не контактувати ні з чим, ок
рім лінзи кінокамери. Ніколи не зустрічатися поглядом із 
незнайомцем; замість цього переводити погляд на мочку 
чийогось вуха чи губу. Незважаючи на таке тренування, моя 
міс Кеті пильно вдивляється у щось на протилежному кінці 
стола, і її вії тріпочуть. Тонкі пальці однієї славетної білої 
руки граються із золотаво-каштановими кучерями її перу
ки. Прикрашені коштовностями пальці іншої руки міс Кеті 
торкаються шістьох низок перлин, що ховаються у складках 
обвислої шкіри на її шиї.

Наступної миті, коли лакеї передають чашечки для ополіс
кування рук, Ліліан різко обертається на стільці, бере на

1 Волтер Віннелл (1897—1972) — відомий американський журналіст та 
радіокоментатор, якого вважають засновником жанру «світська хроніка».

2 Жан Не/улеско (1900—1993) — американський режисер румунського по
ходження.

3 Кетрін «Міс Кеті» Кентон — акторка, яка багато разів одружувалась, 
робила пластичні операції та неодноразово поверталась на сцену.
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плече невидиму снайперську гвинтівку і випускає постріл 
за пострілом, аж доки не скінчаються набої в обоймі. Усе ще 
притискає до себе немовлят євреїв та комуністів. Усе ще тягне 
вантаж семітів-сиріт. Коли гвинтівка стає такою пекуче-га- 
рячою, що її неможливо втримати, міс Гелман видає дикий 
бойовий клич і кидає зброю, що аж димить, у штурмовиків, 
які переслідують її.

Рик, гав, вереск... Петер Лорре. Хрю, гав, писк... Аверілл 
Гарріман.

Така доля, гірша за смерть: провести вічність у збруї, бути 
зомбі-служкою Лілі Гелман, яку повертають до життя лише на 
вечірках. У радіопрограмах-інтерв’ю. У цей момент міс Гелман 
уже підіймає ще одну купку невидимих немовлят, урятованих 
немовлят циган, високо, аж до люстри, нібито катапультуючи 
їх через припорошений снігом пік Маттерхорн прямісінько у 
безпеку Швейцарії.

Бурчання, виття, вереск... Сара Бернар.
У цей момент Ліліан Гелман уже обома руками стис

кає невидиме горло Адольфа Гітлера, відтворює, як вона 
пролізла до підземного бункера в Берліні, одягнувшись, як 
Лені Ріфеншталь, у руках вона несе цілу кіпу пакунків із 
сигаретами «Лакі Страйк» та «Парламент», які придбала на 
чорному ринку, а потім душить сплячого диктатора просто 
у ліжку.

Пронизливий крик, гавкання, тихе радісне іржання... Безил 
Ретбоун.

Лілі кидає заляканого, уявного Гітлера прямо на середи
ну святкового столу, її зуби кусають його, нігті з манікюром
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намагаються видряпати його нацистські очі. Притиснувши 
долоні до невидимої горлянки, Ліліан починає стукати головою 
невидимого Гітлера об скатертину, через що столове срібло та 
келихи для вина підскакують і деренчать.

Вереск, нявчання, цвірінькання... Волліс Сімпсон.
Виття, ослячий рев, писк... Дайана Вріленд.
За секунду до вбивства Гітлера Джордж К’юкор підіймає 

погляд; з кінчиків його пальців у чашечку для полоскання рук 
усе ще капає холодна вода; цей запах свіжонарізаного лимона, 
і Джордж каже:

— Будь ласка, Ліліан, — каже бідолашний Джордж. — Не 
могла б ти заткнутися?

Якийсь молодий чоловік, котрого посадили значно ниж
че сільнички, нижче різноманітних професійних дармоїдів, 
крокуючих наркоторговців, гіпнотизерів, засланих росіян- 
білогвардійців та бідолашного Лоренца Гарта, на самісінько
му горизонті сьогоднішнього святкового столу, обертається. 
Його посадили біля найдальшого кордону розміщення. Його 
очі такі ж яскраво-карі, як сонячне світло 4 липня, що про
ходить крізь великий кухоль кореневого пива. Такий собі 
американський взірець. Класичне обличчя із симетричними 
пропорціями; саме той збалансований тип обличчя, на який так 
хочеться дивитися згори, — усміхнене, нетерпляче, затиснуте 
між твоїми стегнами.

І все ж таки, саме в цьому полягає проблема одного погляду 
на будь-яку зірку на горизонті. Як казала Ельза Максвелл: «Ні
коли не можна сказати напевно, чи цей сліпучий, блискучий 
об’єкт устає чи сідає».
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Ліліан вдихає мовчанку через запалену сигарету Струшує 
сірий попіл на тарілку для хліба. Видихаючи хмару диму, 
каже:

— Чули? — каже вона. — Це факт, але ж Елеонора Рузвельт 
вилизала мою пілотку до блиску!

Незважаючи на все це — сигаретний дим, і брехню, і Дру
гу світову війну, — яскраво-карі очі взірця, вони дивляться 
просто на інший кінець столу, на верхній щабель соціальної 
драбини, дивляться, глибоко заглядають у славетні фіалкові, 
такі тремтливі очі мого боса.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена друга

Якщо дозволите мені зламати четверту стіну1, мене звуть 
Гейзі Куґан.

Моя професія не має нічого спільного із службою ескорту, 
і я зовсім не економка за фахом. Моя роль полягає в тому, що 
я, старенька жінка, ретельно мию ті самі каструлі й сковорід
ки, які я мила, коли була молодою, — і я змирилася з цим 
фактом, — і хоча вона їх жодного разу за все своє життя не 
торкалася, ці каструлі й сковорідки завжди належали величній, 
славетній кіноактрисі міс Кетрін Кентон.

Саме я кожного дня варю їй некруте яйце. Я натираю 
воском лінолеум на підлозі в її кухні. Нескінченне витирання 
та полірування зовсім не маленької кількості дрібничок, у 
тому числі із накладного золота, якими була нагороджена міс 
Кеті, — це теж моя робота. Але чи можна мене назвати служ
ницею міс Кетрін Кентон? Не більше, ніж назвати м’ясника 
служником тендітного ягняти.

Моя мета — довести до ладу весь хаос, який створює міс 
Кеті... поступово довести до дисциплінованості її легендарні

1 Четверта стіна (театр.) — уявна стіна, яка відгороджує актора від ауди
торії.
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артистичні примхи. Я та сама особа, яку Лоллі Парсонз1 колись 
називала «Сурогатним Хребтом».

І хоча я й справді прибираю пил із килимів у домі міс Кеті 
і роблю замовлення торговцю бакалією, моя справжня робота 
називається не «управитель дому», а, скоріше, «таємний лідер». 
Комусь може здатися, що міс Кеті — мій бос, у тому сенсі, що 
вона начебто дає мені гроші в обмін на мій час та працю і що 
вона відпочиває і квітне, поки я працюю без перепочинку; 
але, якщо вжити ту ж саму логіку, можна стверджувати, що 
фермер працює на курчат чи брукву.

Елегантну Кетрін Кентон можна вважати моєю хазяй
кою не більше, ніж рояль — хазяїном Іґнаци Яна Падеревсь- 
кого2... якщо переповісти Джозефа Л. Манкевича3, котрий 
переповів мене, котра першою сказала і зробила більшість 
вражаючих розумних речей, які, пізніше, допомогли іншим 
стати знаменитими. У цьому сенсі ви вже мене знаєте. Якщо 
ви бачили Лінду Дарнелл4 у ролі офіціантки на стоянці для 
вантажівок, у фільмі «Грішний ангел», де вона ходить із 
олівцем за вухом, то ви бачили мене. Дарнелл украла цю 
деталь у мене. Так само як і Барбара Лоуренс5, коли сміється 
сміхом, схожим на крик віслюка, в «Оклахомі». Так багато 
великих актрис поцупили мої найбільш вражаючі риси, а

1Лоуеппа Парсонз (1881—1972)— американська журналістка, писа
ла до розділу світської хроніки; пізніше вела радіо-шоу із зірками Голлівуду.

21/наци Ян Падеревський (1860—1941) — видатний польський піаніст, ди
ригент, композитор, філантроп, політик.

3 Джозеф Лео Манкевич (1909—1993) — відомий американський кінорежи
сер, сценарист та продюсер.

4 Лінда Дарнелл (1923—1965)— відома американська кіноактриса.
s Барбара Лоуренс (нар. 1930) — американська акторка.
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також мою бездоганну вимову, що ви бачили якісь частинки 
мене у виставах Еліс Фей, і Марґарет Дюмон, і Різ Стівенс1. 
Ви б могли впізнати уривки мене — піднята брова, рука, яка 
нервово крутить шнур телефонної трубки, — у численних 
старих кінофільмах.

Не можу не помітити іронії в тому, що поки Елеанор Па- 
уелл заявляє про права на мою стильну звичку носити чис
ленні банти, я можу похвалитися тільки червоними колінами 
прибиральниці та опухлими руками посудниці. Навіть такий 
славетний жартівник, як Дерріл Занук, одного разу сказав, 
що я схожа на Кліфтона Вебба2, одягненого в шотландську 
клітчасту спідницю. Мервін Лерой3 розпустив плітку, нібито 
я — таємне дитя кохання Воллі Бірі4 та його звичайної парт
нерки у фільмах, Мері Дресслер5.

Станом на сьогодні, звичайні обов’язки моєї посади вклю
чають розморожування електричного льодовика міс Кеті й 
прасування її постільної білизни; утім, це не означає, що я 
обіймаю посаду пралі. І робота моя — не робота кухарки. 
Хатня робітниця — теж зовсім не підходить. Міс Кетрін Кентон 
значно менше керує моїм життям, ніж я керую її. Повсякден
ні вимоги й потреби міс Кеті, може, і визначають мої дії, але

1 Еліс Фей, Мар/арет Дюмон, Різ Стівенс — американські акторки.
2 Кліфтон Вебб (1899—1965) — американський актор, танцівник та співак.
3 Мервін Лерой (1900—1967) — американський кінорежисер, продюсер та 

актор.
4 Воллес Бірі (1885—1949) — американський актор, відомий за персонажем 

Свіді в серії комедійних фільмів 1914—1916 років та Біла у фільмі «Мін та Біл»; 
здобув «Оскара» за кращу чоловічу роль у фільмі «Чемпіон».

s Мері Дресслер (1868—1934) — канадська акторка, яка здобула «Оскара» за 
кращу жіночу роль у фільмі «Мін та Біл».
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лише тією мірою, якою обмеження для гоночного автомобіля 
керують діями водія.

Я не просто жінка, яка працює на фабриці, де виготовляєть
ся вічно-чарівна Кетрін Кентон. Я і є ця фабрика. І коли я пишу 
ці рядки, я не просто кінооператор чи кінематографіст, я сама 
камера — яка підлещується, підкреслює, спотворює і фіксує те, 
як саме світ буде пригадувати мою кокетливу міс Кеті.

Утім, я не просто чаклунка. Я — чаклунство.
Міс Кеті докладає дуже мало зусиль для того, щоб бути 

собою. Основна частина цієї ручної роботи лежить на мені, 
а ще на фаланзі торговців перуками, пластичних хірургів та 
дієтологів. З перших днів її кінокар’єри, згідно з контрактом, 
я заробляла на життя тим, що розчісувала й чепурила її часто 
світле, іноді чорне, час від часу руде волосся. Я навчаю її голос 
набувати ніжних тонів так, щоб кожна фраза нагадувала рядок 
із діалогу, написаний для неї Торнтоном Вайлдером1. Жодна 
із рис міс Кеті не є вродженою, окрім майже надприродного 
фіалкового кольору її очей. їй належить трон, розташований 
у тому ж крижаному пантеоні, що і трон Ґрети Ґарбо, і Ґрейс 
Келлі, і Лани Тернер, але на мені лежать важкі підйомні роботи, 
завдяки яким вона тримається на висоті.

І коли мета добре навченого хатнього робітника намагатися 
бути непомітним, це також і мета будь-якого довершеного 
лялькаря. Під моїм контролем домогосподарство міс Кеті, 
здається, добре працює само по собі, і здається, що вона керує 
власним життям.

1 Торнтон Вайлдер (1897—1975) — американський драматург, прозаїк та 
есеїст; лауреат Пулітцерівської премії.
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Моя посада не має нічого спільного з роботою покоївки чи 
секретарки. Я також не працюю терапевтом, чи шофером, чи 
охоронцем. Але хоча назва моєї професії не збігається із вище
зазначеними, я і справді виконую всі ці обов’язки. Кожного 
вечора я завішую портьєри. Прогулюю пса. Замикаю двері. 
Я вимикаю телефон, щоб зовнішній світ тримався там, де йому 
і місце. Однак дедалі більше моїм головним обов’язком стає 
охороняти міс Кеті від неї самої.

У кадрі тепер внутрішні покої вночі. Ми бачимо розкіш
ний будуар, який належить Кетрін Кентон, відразу ж після 
вечірки; моя міс Кеті замкнулася у ванній кімнаті, суміжній 
із спальнею. Поза кадром чутно шипіння та плескання душу, 
відкритого на повну.

Незважаючи на поширені балачки, ми з міс Кетрін Кентон 
не насолоджуємося тим, що Волтер Вінчелл назвав би «гли
бокою дружбою». Ми також не даємо собі волю у поведінці, 
яка б привернула увагу журналу «Конфіденшиал»1 і де б нас 
назвали членами гуртка «Берітон Бейбз»2 чи яку Гедда Гоппер3 
називає «лизанням дупи». Мої обов’язки також включають 
підкладання однієї пігулки нембуталу і однієї — люміналу на 
блюдце, оздоблене фініфтю, яке стоїть на тумбочці міс Кеті. 
Окрім цього, я маю наповнити з верхом старомодний стакан 
кубиками льоду і крапля за краплею налити на лід порцію

1«Конфіденшиал» — щомісячний журнал, який уперше почав друкувати 
статті про скандали в шоу-бізнесі.

2 Евфемізм для лесбіянок.
3 Гедда Гоппер (1885—1966)— американська акторка та редактор ко

лонки світської хроніки; мала скандальні суперечки з Лоуеллою Парсонз.
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віскі. Потім почекати і налити ще порцію. Після цього налити 
содової по вінця стакана.

Ця тумбочка, насправді, зроблена із пачки сценаріїв. їх так 
багато, що вони ледве тримаються, ті сценарії, котрі посилають 
Рут Ґордон і Ґарсон Канін1, прохаючи мою міс Кеті поверну
тися. Насправді, благаючи. У цій пачці, можливо, є майбутні 
бродвейські мюзикли, у яких актори мають бути одягненими 
динозаврами чи Еммою Ґольдман2. Повнометражні мультфіль
ми за «Макбетом» Вільяма Шекспіра, де головні герої — звірят
ка. Закадрова робота. І остаточне падіння: Бертольд Брехт, 
перероблений Лернером і Леве3, у співавторстві з Юджином 
СУНілом4. Сторінки стають жовтими і починають витися; на 
них плями від шотландського віскі й сигаретного диму. Папір 
затаврований коричневими кільцями, які залишаються від 
кожної чашки чорної кави міс Кеті.

Ми повторюємо цей ритуал кожного вечора, після будь-якої 
вечірки чи відкриття, яке відвідала моя міс Кеті. Повертаючись 
до її таунхауса, я розстібаю гаплик у верхній частині її сукні, 
а потім і застібку-блискавку. Вмикаю телевізор. Перемикаю 
канал. Перемикаю канал ще раз. Вивалюю вміст її вечірньої 
сумочки на атласне покривало на її ліжку — помаду від Геле- 
ни Рубінштейн, ключі, платіжні картки — і кладу всі ці речі 
в сумку, яку вона носить удень. Ставлю колодки в її туфлі.

1 Рут Ґордон і Ґарсон Канін — американські письменники та актори.
2 Емма Ґольдман (1869—1940) — знана також як Червона Емма — відома 

анархістка першої половини XX сторіччя.
3 Лернер і Леве — американські письменники, які працювали з мюзиклами.
4Юджин О'Ніл (1888—1953) — американський драматург, лауреат Но

белівської премії з літератури.

19



Пришпилюю її золотаво-каштанову перуку до голови із пі
нополістиролу. Потім я запалюю свічки із запахом ванілі, які 
вишикувалися на поличці каміна в її спальні.

Поки моя міс Кеті миється за дверима ванної кімнати, на
солоджуючись масажем та парою із душу, до мене доноситься 
її бубніння: гав, му-у-у, няв... Вільям Рендольф Герст1. Р-р-р-р, 
вереск, цвірінь-цвірінь... Аніта Лус2.

У центрі вкритого атласом ліжка розлігся її пекінес, Лавер- 
бой3, серед поля пом’ятих обгорток і двох картонних полови
нок коробки для цукерок у формі серця — кришка коробки, 
прикрашена рожевими трояндами з парчі та шовку, а по 
краях оздоблена рюшами із мережива. Пом’яте покривало із 
червоного атласу, покрите цим непотребом, яскраві обгортки 
цукерок, нахабний пекінес.

Із вечірньої сумочки міс Кеті випадає її запальничка, пачка 
сигарет «Пел-Мел», крихітна коробочка для ліків, оздоблена 
рубінами та турмалінами, у якій торохтять туїнал і дексаміл. 
Гав, кудах, і-і-і-і... Нембутал.

Р-р-р-р, іржання, хрю... секонал.
Няв, цвірінь, му-у-у... демерол.
Потім, пурхаючи, падає біла картка. Вмощується на ліж

ку, гравірована картка з місцем за столом, із сьогоднішнього 
обіду. На тлі білого цупкого паперу жирними чорними буква
ми — ім’я: Вебстер Карлтон Вестворд III.

1 Вільям Рендольф Герст (1863—1951) — американський газетний магнат і 
газетний видавець; створив індустрію новин та придумав, як заробляти гроші 
на плітках і скандалах.

2 Аніта Лус (1881—1981) — американська письменниця та акторка.
3 Лавербой (англ. Loverboy) — бабій, красунчик.
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Те, як би Гедда Гоппер назвала цей момент, — «За видатний 
внесок у кіно», — закінчується.

Стоп-кадр. Кіновставка маленької білої картки, що лежить 
на атласному ліжку поряд із млявим собакою.

По телевізору моя міс Кеті грає роль іспанської королеви 
Ізабелли І, яка покинула свої королівські обов’язки в замку 
Альгамбра, щоб провести коротку відпустку на Маямі-Біч, 
прикидаючись простою циркачкою із шоу «танець на канаті», 
для того щоб покорити серце Христофора Колумба, якого грав 
Реймон Новарро1. Камера наїжджає на камею Люсиль Болл, 
котру їй видали в борг на «Ворнер Бразерз», і яка знімалась у 
ролі суперниці міс Кеті, королеви Єлизавети І.

Тут все із західної історії, як її бачить сучий син Вільям 
Вайлер2.

За дверима до ванної, у потоці гарячої води, моя міс Кеті 
видає: гав, і-а-а, хрю... Дж. Едґар Гувер3. Мої вуха напружу
ються, щоб почути її белькотіння.

Китиці звисають із краю покривала червоного атласу, з 
балдахіна над ліжком, із завіси на вікні. Все задраповано у 
червоний оксамит, оксамит із підрізаним ворсом. Шпалери 
з ворсистим малюнком. Яскраво-червоні стіни, з м’якою під
кладкою, простьобані ґудзиками, завішані дзеркалами у стилі 
Людовіка XIV. Лампи, з яких каплями звисають ограновані

1 Реймон Новарро (1899—1968) — мексиканський актор, який прославився 
як «Латиноамериканський коханець» у німому кіно.

2 Вільям Вайлер (1902—1981) — відомий американський режисер; здобув 
три «Оскари» за кращу режисуру.

3 Дж. Ед/ар Гувер (1895—1972) — державний діяч, який обіймав посаду 
голови ФБР майже півсторіччя, аж до своєї смерті.
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кристали, що виблискують яскравими фіговинами. Камін, що 
його вирізали із рожевого оніксу та рожевого кварцу. Таке 
враження, що все це настільки віддалене й тихе, нібито спить, 
засунуте глибоко в піхву Мей Вест1.

Ліжко із завісою на чотирьох стовпчиках, її оздоблення 
та ліпнина, вкриті червоним лаком, відполіровані настільки, 
що дерево здається мокрим. Розкидані по ньому обгортки від 
цукерок, собака, картка для гостей.

Вебстер Карлтон Вестворд III, американський взірець, 
із яскраво-карими очима. Очима кольору кореневого пива. 
Молодий чоловік, якого посадили так далеко за столом на 
сьогоднішньому обіді. Номер телефону, написаний від руки, 
код у Мюррей-Гілл.

По телевізору Джоан Кроуфорд2 заходить у ворота Мад
рида, одягнена в легку й прозору тканину в стилі гарему, 
обома руками тримає перед собою плетеного кошика, доверху 
навантаженого картоплею й кубинськими сигарами, її голі 
кінцівки й пофарбоване у чорний колір обличчя натякають на 
те, що вона — викрадена і кинута в рабство жінка з племені 
майя. Підтекст тут такий: або у Кроуфорд сифіліс, або ж вона 
нібито таємна людожерка. Заплямована здобич Нового Світу. 
Наложниця. Можливо, вона з племені ацтеків.

Це легке підняття оголеного лівого плеча Кроуфорд, зни
зування плечима як ознака ганьби — ще один красномовний 
жест, украдений у мене.

1 Мей Вест (1893—1980) — американська акторка, драматург, сценарист та 
секс-символ; одна з найскандальніших зірок свого часу.

2 Джоан Кроуфорд (1905—1977) — американська акторка.

22



Над поличкою висить портрет міс Кетрін, написаний Саль
вадором Далі, він підіймається із хащі гравірованих запрошень 
і вставлених у срібні рамки фотокарток чоловіків, кого Волтер 
Вінчелл назвав би «Джаз-бендом колишніх». Колишні чолові
ки. Портрет моєї міс Кеті: брови здіймаються в здивуванні, 
але важкі вії тягнуть донизу, повіки майже опущені через 
нудьгу. Руки огортають обличчя, пальці широко розставлені 
над знаменитими вилицями і зникають у високій, як личить 
кінозірці, зачісці золотаво-каштанового волосся. Її рот, щось 
між сміхом і позіханням. Валіум і декседрин. Між Ліліан Гіш1 і 
Таллулою Банкгед2. Портрет здіймається із запрошень і фото
карток, майбутніх вечірок і минулих шлюбів, свічок, що миго
тять, і напіввикурених цигарок, що стирчать із кришталевих 
попільничок, а з них нитками підіймається білий дим, догори, 
залишаючи слід фіміаму, згорнутий кільцями. Це вівтар для 
моєї Кетрін Кентон.

Я, котра завжди оберігає цю святиню. Не стільки служниця, 
скільки верховна жриця.

У тому, що Вінчелл назвав би «Нью-Йоркський протокол», 
я несу картку гостя до каміна. Гойдаю її у вогні від свічки, доки 
вона не спалахує. Однією рукою я залажу в камін, занурююсь у 
відкриту печеру з різного рожевого оніксу та рожевого кварцу, 
шукаю навпомацки у темряві, доки мої пальці не знаходять 
заглушку і не смикають її. Тримаючи білу картку, Вебстер Карл-

1 Ліліан Гіш (1893—1993)— відома американська кіноактриса, кар’єра якої 
продовжувалася три чверті XX століття.

2 Таллула Банкгед (1902—1968) — американська акторка, яка славилась 
своїм розумом, бездоганною зовнішністю, хриплим голосом та чудово зіграними 
ролями у багатьох фільмах і п’єсах.
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тон Вестворд III, скручуючи її в тязі в димарі, я споглядаю, як 
вогонь жере ім’я і номер телефону. Запах ванілі. Попіл падає 
на холодну підлогу каміна.

По телевізору Престон Стерджес1 і Гарпо Маркс2 з’яв
ляються як Тіхо Браге й Коперник. Перший стверджує, що 
Земля обертається навколо Сонця, другий — що світ, вза- 
галі-то, рухається навколо Рити Хейворт3. Фільм зветься 
«Армада кохання», і Девід О. Селзнік4 зняв його на відкри
тому знімальному майданчику «Юніверсал» того року, коли 
кожна друга пісня на радіо була у виконанні Гелен О’Коннел, 
яка співала «Bewitched, Bothered and Bewildered», а акомпа
нував їй джаз-бенд Джиммі Дорсі.

Двері до ванної кімнати широко розчиняються, голос міс 
Кеті промовляє: гав, дзяв, куд-кудах... Максвелл Андерсон5. 
Волосся її величності Кетрін Кентон завинуте в тюрбан із 
білого рушника. Її обличчя приховане за маскою із розчавле
ного авокадо та маточного молочка. Затягнувши пасок халата 
навколо талії, моя міс Кеті дивиться на помаду, що валяється 
на її ліжку. Розкидані запальничка, і ключі, і платіжні картки. 
Порожня вечірня сумочка. Її погляд переходить на мене — 
я стою біля каміна, язики вогника свічки злизують усе під її

1 Престон Стерджес (1898—1959) — видатний американський кінорежисер 
та сценарист.

2 Гарпо Маркс (1888—1964) — відомий американський комічний актор.
ьРита Хейворт (справжнє ім’я — Марґарита Кармен Кансіно; 1918—

1987) — американська акторка й танцюристка, секс-символ 1940-х років.
4 Девід Олівер Селзнік (1902—1965) — американський кінорежисер, продю

сер; серед його фільмів є лауреати премій «Оскар» 1939 та 1940 років—«Віднесені 
вітром» та «Ребекка».

5 Максвелл Андерсон (1888—1959) — видатний американський драматург
і теоретик театру.
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портретом — виставку «Джаз-бенду колишніх», запрошення, 
всі ці майбутні гарантії отримати задоволення, і, звичайно ж, 
квіти.

Камінна поличка, цей вівтар, тут завжди достатньо квітів 
на медовий місяць чи похорон. Сьогодні тут представлений 
гарний вибір білих хризантем, білих лілій і бризок жовтих 
орхідей, яскравих і барвистих, наче хмарка метеликів.

Однією рукою міс Кеті відсуває вбік помаду і ключі, блок 
сигарет і сідає на атласне ліжко, серед обгорток від цукерок, 
і каже:

— Ти щось спалила тільки-но?
Кетрін Кентон належить до покоління жінок, які вважають, 

що найбільш щира форма лестощів — це чоловіча ерекція. 
Сьогодні, кажу я їй, ерекція скоріше не комплімент, а результат 
якогось прориву в медицині. Трансплантація мавпячих залоз 
чи якась із нових чудодійних пігулок.

Нібито людям — а точніше, чоловікам — потрібен іще 
один спосіб брехати.

Я питаю, чи вона поклала щось не на своє місце.
Її фіалкові очі торкаються моїх рук. Голублячи свого пе- 

кінеса, Лавербоя, проводячи рукою по довгій шерсті собаки, 
міс Кеті каже:

— Я так втомилася сама купувати собі квіти...
Мої руки, забруднені чимось чорним після ручки глушника 

в каміні. Вимазані сажею зі спаленої картки гостя. Я витираю 
їх складками моєї спідниці з твіду. Кажу їй, що просто позбав
лялася сміття. Просто піддала кремації випадковий шматок 
нікчемного сміття.
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По телевізору Лео Г. Керолл стає на коліна, а Бетті Ґребл 
коронує його як імператора Наполеона Бонапарта. Папа Пав
ло IV — це Роберт Янґ. Барбара Стенвік1 грає Жанну д’Арк, 
яка жує гумку.

Моя міс Кеті дивиться на себе, сім розлучень тому — що 
Вінчелл назвав би «Оновленням» — і три підтяжки обличчя 
тому; на те, як вона розмелює свої губи об губи Новарро. Цей 
взірець Вінчелл би назвав «Вілдеманом». Як чоловіка Дороті 
Паркер, Алана Кемпбелла, чоловіка, якого Ліліан Гелман на
звала б «Чарівним Лайном». Голублячи свого пекінеса довгими 
облизуваннями руки, міс Кеті каже:

— Його слина на смак була схожа на пітні члени десяти 
тисяч самотніх далекобійників.

Поряд із її ліжком — тумбочка, створена із тисячі сповне
них надій снів, із балансуючих сценаріїв, вона підтримує два 
барбітурати і подвійну порцію віскі. Рука міс Кеті перестає 
пестити і почухувати пику собаки, де шерсть виглядає темною 
та скуйовдженою. Вона відтягує руку, і рушник падає в неї з 
голови, її волосся вискакує на волю, слабке і сиве, а поміж 
коренів проблискує рожевий скальп. Зелена маска її обличчя 
з авокадо, яка тріщить через здивування.

Міс Кеті дивиться на свою руку: і пальці, і долоня забруд
нені, і з них капає щось темно-червоне.

1 Лео Г. Керолл, Бетті Ґребл, Роберт Янг, Барбара Стенвік — американські 
актори.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена третя

Кетрін Кентон жила, як Гудіні. Актор, що вмів утікати із 
зачинених приміщень. Це не мало значення... шлюби, лікарні 
для наркоманів, герметичні студійні контракти із Пандро 
Берманом1. Моя міс Кеті загнала себе в пастку, бо їй здавалося 
справжнім тріумфом вислизнути із зашморгу за секунду до 
загибелі. Обдурити юридичні заковики, які прив’язують її 
до поганих шоу-гастролей з Редом Скелтоном2. Наближення 
урагану «Гейзел»3. Чи третій триместр вагітності у виконанні 
Гюї Лонґа4. Завжди за один удар годинникової стрілки до того, 
як буде запізно, моя міс Кеті встигала втекти.

А тут зробімо повільний наплив у ретроспекцію. Той рік, 
коли кожна друга пісня на радіо була у виконанні Патті Пейдж5,

1 Пандро Берман (1905—1996) — відомий режисер, лауреат премії «Оскар».
2 Бернард «Ред» Скелтон (1913—1997) — американський актор, зірка кіно 

та радіо.
3 Ураган «Гейзел» — найбільш руйнівний ураган 1954 року, один з найбіль

ших ураганів XX сторіччя.
4 Гю ї Пірс Лон/  (1893—1935) — американський політичний діяч, сенатор, 

губернатор Луїзіани. Дуже суперечлива фігура в американській політиці, ради
кальний демократ, якого супротивники звинувачували в комунізмі й фашизмі 
водночас. 8 вересня 1935 року Лонґ був поранений у приміщенні Капітолію 
Луїзіани і через два дні помер у лікарні.

5 Патті Пейдж (нар. 1927) — відома американська співачка.
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яка співала «How Much Is that Doggy in the Window?». Дія 
відбувається вдень, мізансцена показує кухню в підвальному 
приміщенні елегантного таунхауса Кетрін Кентон, розміщену 
вздовж задньої стіни сцени. Електрична плита, морозильна 
камера, двері до вузького провулка, запорошене вікно у ви
щезгаданих дверях.

На передньому плані я — сиджу на білому кухонному стіль
ці, закинувши ноги на такий самий стіл, ноги в мене схрещені 
в щиколотках, руки тримають стос паперу. Майорить нотатка, 
яку тримає скріпка на титульній сторінці. Похилим почерком 
у нотатці зазначено: «Я вимагаю, щоб ти насолодилася цим, 
поки воно ще тхне моїм потом і попереком». Підписано Ліліан 
Гелман.

Лілі нічого не підписує, вона, скоріше, ставить автограф.
На першій сторінці сценарію Роберт Оппенгаймер1 нама

гається розробити найкращий метод прискорення дифузії 
часток, поки Ліліан не дістає сигарету «Лакі Страйк», не ви
пиває одним ковтком порцію віскі «Д’юарз» і відштовхує Оп- 
пенгаймера від безладного рівняння, що займає всю довжину 
величезної дошки. Використовуючи слину і свій олівець для 
брів, Лілі змінює швидкість розщеплення збагаченого урану, 
в той час як Альберт Ейнштейн спостерігає за цим. Ляснувши 
себе по лобі долонею, Ейнштейн каже: «Lilly, meine liebchen, 
du bist eine genious!»2

1 Роберт Оппенгаймер (1904—1967) — американський фізик, керував ство
ренням американської атомної бомби (1943—1945). Виступив проти створення 
водневої бомби і через це та зв'язки з комуністами в 1953-му був звинувачений 
у «нелояльності» й усунений від секретних робіт.

2 Лілі, люба моя, ти ж геній! (Нім.)
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Вікно кухонних дверей. Щось стукає з того боку. Це дзьобає 
птах у провулку. Гострий кінчик чогось дзьоб-дзьоб-дзьобає 
по шибці. У сонячних променях раннього ранку тінь чогось 
ширяє відразу ж за запиленим вікном, і блискучий кінчик 
довбає, вистукує якесь повідомлення по той бік шибки. Якась 
пташка, що загубилась, умирає з голоду й холоду. Викопує, 
вистругує крихітні ямки.

У цьому епізоді Ліліан крутить номер «Нью Массиз»1, 
скручуючи його в щось подібне до жезла, яким вона дає ля
паса Крістіану Діору. Гаррі Трумен зібрав докупи найбільші 
голови світової моди, щоб придумати оригінальний вигляд 
його абсолютної зброї. Коко Шанель вимагає блищиків. Одна 
із сестер Періш2 робить ескіз: бомба із жахливою швидкістю 
летить з японського неба, а за нею волочиться довгий хвіст із 
намиста з бісеру. Ельза Скіапареллі не менш рішуче наполягає 
на стьобаному сатиновому чохлі. Крістобаль Баленсіаґа — на 
плечовій прокладці. Мейнбохер — на твіді. Діор розкидає по 
конференц-залу зразки матерії у клітинку.

Розмахуючи поліцейським кийком із журналу, Лілі каже:
— А що станеться, якщо блискавка застрягне?
— Лілі, люба, — каже Діор, — це ж бісова атомна бомба!
Коло кухонного вікна: гострий дзьоб тягнеться по склу,

залишаючи довгу криву, дряпає скло із неможливим, пронизли
вим вереском. Миттєва мігрень, гострий кінчик починає нову 
криву. Дві криві об’єднуються, формуючи серце, гравіроване 
на склі, кінчик тягнеться далі й борознить стрілу, яка прохо
дить крізь серце.

1 Соціалістичний журнал.
2 Сестри Періш — дизайнери інтер’єра та світські левиці.
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На папері Адріан бачить суцільність атомної бомби, яка 
покрита товстим шаром гірського кришталю, спалахуючи 
сліпучою перемогою союзників. Едіт Гед1 стукає маленьким 
кулачком об стіл для нарад у «Вальдорф-Асторії» та оголошує, 
що принести вогненну загибель Хірохіто2 має щось вишите 
вручну, або вона вийде із «Манхеттенського проекту»3. Юбер 
де Живанши лупцює П’єра Бальмана4.

Я встаю і підходжу до дверей у провулок. Там ми знаходи
мо мою міс Кеті — вона стоїть у провулку, загорнута в шубу, 
схрестивши руки на грудях, обіймаючи себе в холодному 
світанку.

Я питаю, чи не мала вона повернутися лише через кілька 
місяців?

А міс Кеті каже:
— Я знайшла щось краще, ніж тверезість... — Вона махає 

лівою рукою, підмізинний палець спалахує алмазним солітером 
від Гаррі Вінстона, і каже: — Я знайшла Пако Еспозіто!

Діамант — різець, яким вона викарбувала серце, так гли
боко дряпаючи скло. Серце і стріла Купідона, гравіровані у 
вікні, що виходить у провулок. Ще одна обручка, яку вона 
сама собі придбала.

У неї за спиною стоїть молодик, увішаний, як новоріч
на ялинка, багажем: сумками, мішками для одежі, валізами 
й сумочками. Всі — від Луї Віттона. На ньому сині штани

1 Едіт Гед (1897—1981) — дизайнер одягу, яка мала тривалу кар’єру в Гол
лівуді, здобула дев’ять «Оскарів».

2 Хірохіто (імператор Сьова, 1901—1989) — імператор Японії.
3 «Манхеттенський проект» — кодова назва програми розробки ядерної 

зброї, здійснення якої почалося у вересні 1942 року.
4 Юбер де Живанши, П*€р Бальман — французькі дизайнери.
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з деніму, коліна яких почорніли від машинного мастила. Ру
кава його синьої сорочки із тканини «шамбре» високо під
горнуті, відкриваючи руки з татуюванням. Його ім’я, Пако, 
вишите в нього на сорочці. Його одеколон — сморід висо
коякісного бензину.

Фіалкові очі міс Кеті сіпаються по моєму обличчю — зліва 
направо, згори донизу — так, як вони би переглядали виправ
лення в діалозі, зроблені в останню хвилину.

Єдина причина, з якої Кетрін Кентон узагалі погодилася 
лягти до лікарні, полягала в тому, що вона так полюбляла 
втікати. У перервах між зйомками вона палко бажала взяти 
участь у драмі, де потрібно долати замкнені двері, огороджені 
ґратами вікна, заспокійливі засоби та гамівні сорочки. Робить 
крок у будинок із холодного провулка, пара йде у неї з рота, 
моя міс Кеті взута в картонні пантофлі. Не Мадлен Віонне1. 
Вона вдягнена в тонку сукню під шубку із чорно-бурої лиси
ці. Не Віра Максвелл2. Щоки міс Кеті лущаться від сонця й 
тому рожеві. Вітер розкидав її золотаво-каштанове волосся, 
яке стало наче великі хвилі. Її сині пальці стискають ручки 
сумки для покупок, котру вона підіймає, щоб поставити її на 
кухонний стіл.

У третій дії сценарію Гелман керує «Енола Ґей»3, а той мчить, 
майже торкаючись японських сосен, і гігантських панд, і гори

1 Мадлен Віонне (1876—1975) — французький дизайнер, прозвана «короле
вою косого розрізу» та «архітектором серед кравчинь».

2 Віра Максвелл (1901—1995) — легендарний дизайнер спортивного одягу.
3«Енола Ґей» — стратегічний бомбардувальник моделі В-29 «Суперфортеця»

509-ї Змішаної групи ВПС армії США, який 6 серпня 1945 року скинув ядерну 
бомбу «Малюк» на Хіросіму. Літак названо на честь Еноли Ґей Тіббетс, матері 
командира і пілота Пола Тіббетса.
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Фудзі, на своєму шляху до Хіросіми. В уявному епізоді камера 
наближається до Гелман, яка розмахує мачете, намагаючись 
каструвати Джека Ворнера1. Вона здирає шкіру живцем із 
Луїса Б. Майєра2; він кричить і стікає кров’ю. Вона сильніше 
стискає пальці на важелі, котрий відкриває бомбовий відсік. Її 
смертоносний вантаж мерехтить чистим світлом, як наречена, 
вкрита дрібними перлами й білим мереживом, що майорить 
на вітрі.

У своїй власній кухні моя міс Кеті опускає руки в сумку 
для покупок і витягає звідти кудлатий шматок своєї шуби. 
Нерівна купа волосся, здається, тремтить, коли вона кладе 
її на сценарій Гелман. Два ока із чорних ґудзиків блимають і 
відкриваються. На столі вологий і кудлатий жмуток скоро
чується, а потім вибухає голосним «апчхи». Між двома очи- 
ма-ґудзиками шерсть розходиться, і з’являються два ряди 
крихітних, гострих зубів. Гаряче дихання, клапоть рожевого 
язика. Цуцик.

Навколо нової діамантової обручки її руки, руки кінозірки 
посічені і вкриті струпами засохлої червоної крові, заплямовані 
старою кров’ю. Простягнувши руки, щоб я побачила зворотний 
бік обох долонь, міс Кеті каже:

— У цій лікарні був колючий дріт.
Її шрами від колючого дроту такі ж жахливі, як будь-які 

рани, котрі Ліліан виставляє напоказ, як отримані в бригаді

1 ДжекВорнер (1892—1978) — президент та рушійна сила «Ворнер Бразерс».
2 Луїс Б. Майер (1884—1957) — один з перших кінопродюсерів, відомий як 

керівник та один із засновників голлівудської студії « Metro-Goldwyn-Mayer» 
та Американської кінематографічної академії мистецтв та наук, яка щорічно 
влаштовує кінопремію «Оскар».
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імені Авраама Лінкольна1. Не такі серйозні, як шрами Ави 
Ґарднер після кориди з Ернестом Гемінґвеєм. Чи шрами Ґора 
Відала, отримані ним від Трумана Капоте.

— Я підібрала бідолаху, який заблукав, — каже міс Кеті.
Я питаю, кого саме. Собаку чи чоловіка?
— Це пекінес, — каже міс Кеті. — Я охрестила його Ла- 

вербоєм.
Найостанніший із «Джаз-бенду колишніх», Пако, прибуває 

після сенатора, котрий прибув після хлопчика з хору підорів, 
котрий прибув після сталеплавильного магната, котрий прибув 
після актора-невдахи, котрий прибув після дешевого поза
штатного фотографа, який прибув після великого кохання із 
старших класів школи. І всі вони — ті собаки, що заблукали, 
і чиї фотокартки вишикувалися на камінній поличці в її роз
кішному будуарі нагорі.

Виставка пройдисвітів із тих, кого Волтер Вінчелл назвав 
би «Жили недовго і нещасливо».

Кожна романтична пригода, той тип самовбивчої поведін
ки, який Гедда Гоппер назвала би «Одружись на Карі». Замість 
того, щоб устромити меч собі в живіт, ти раз за разом кидаєшся 
на найнедоречніший ерегований пеніс.

Хлопці, з якими одружується міс Кетрін, вони не стільки 
її чоловіки, скільки зірки другої величини. Сувеніри. Кожен 
із них просто свідок, який має підтвердити її останню сміли
ву пригоду, як Реймонд Мессі чи Фредерік Марч2, будь-який 
виконавець головної ролі, поруч із яким вона може битися

1 Бригада імені Авраама Лінкольна — група добровольців, які служили 
в міжнародних бригадах під час громадянської війни в Іспанії.

2 Реймонд Мессі, Фредерік Марч — американські актори.
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у «Столітній війні». Граючи Амелію Ергарт1, яка заховалася із 
шампанським і білуговою ікрою в романтичній кабіні пілота 
Чарлза Ліндберґа2 під час його довгого польоту над Атланти
кою. Клеопатру, яку викрали під час Хрестових походів і видали 
заміж за короля Генріха VIII.

Кожне весільне фото було не стільки приємним спогадом, 
скільки шрамом. Доказом сценарію якогось фільму жахів, що 
його пережила Кетрін Кентон.

Міс Кеті ставить цуцика на сценарій Гелман, гучно ляснув
ши по сцені, де Лілі Гелман і Джон Вейн3 підіймають амери
канський прапор над горою острова Іото4. Зануривши покриту 
струпами руку в кишеню шуби із чорно-бурої лисиці, міс 
Кеті витягує стосик перев’язаних паперів, де кожна сторінка 
починається зі штампа «Лікарня та відділення виправного 
лікування Вайт Госпітал».

Викрадений стосик рецептурних бланків.
Міс Кеті змочує кінчик олівця для брів фірми «Есте Лаудер», 

торкаючись його розовим кінчиком язика. Написавши кілька 
слів під штампом, вона робить паузу, підіймає очі й питає:

— Скільки букв «с» у слові дарвосет?

1 АмепіяМері Ергарт (1897—1937) — американська авіаторка, одна з перших 
жінок-пілотів, перша жінка, що перелетіла Атлантичний океан. Була також відо
ма як оратор, письменниця, журналістка і популяризатор авіації. Була кумиром 
раннього руху фемінізму.

2 Чарлз Ліндбер/ (1902—1974) — американський льотчик, який у 1927 році 
здійснив перший трансатлантичний переліт із заходу на схід.

3 Джон Вейн (1907—1979) — американський актор.
4 Іото — острів вулканічного походження, найбільший з архіпелагу Вул

канів, південної частини групи островів Оґасавара. Іото відомий завдяки битві, 
яка відбувалася тут з лютого по березень 1945 року між військами Японії і США 
під час війни на Тихому океані.
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Хлопець, котрий тримає її багаж, питає:
— Коли ми вже будемо у Голлівуді?
Лос-Анджелес, місто, яке Лоуелла Парсонз назвала б «при

близно 300 квадратними милями і 12 мільйонами людей, які 
згрупувалися коло Айрін Майєр Селзнік»1.

У цей момент ми наводимо камеру, даючи великий план, 
на Лавербоя — у ту саму мить, коли крихітний пекінес скидає 
власну гарячу, смердючу атомну бомбу, накриваючи всього 
генерала Дуґласа Т. Мак-Артура.

1 Айрін Майєр Селзнік (1907—1990) — відомий театральний продюсер і донь
ка Луїса Майера.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена четверта

Кар’єра кінозірки вимагає або допомагати всім, або не 
звертати увагу ні на чиї проблеми. Використовуючи шарм, і 
вроду, і гарний настрій, примушувати життя виглядати легким. 
«Проблема в тому, — колись сказала Глорія Свенсон1, — що 
коли ніколи не плакати на публіці... що ж, публіка починає 
думати, що ти взагалі ніколи не плачеш».

Акт перший, сцена четверта починається з того, що Кетрін 
Кентон гойдає урну. Декорації: погано освітлене, затягнуте 
павутинням потайне місце Кетрін Кентон, глибоко під землею, 
під кам’яною будівлею собору Святого Патріка. Ми бачимо, як 
відмикаються і широко відкриваються пишно оздоблені брон
зові двері, в які заходять плакальники. На камінній поличці, на 
задньому плані схованки, куди падає тінь, стоять різноманітні 
урни, виготовлені з різних відполірованих металів — бронзи, 
міді, нікелю, на одній гравірування з написом «Казанова», на 
другій — «Дарлінґ», на третій — «Ромео».

Моя міс Кеті притискає до себе урну, яку тримає, і підій
має її до губ. Вона ставить зморщений помадний поцілунок 
на гравіруванні «Лавербой», потім ставить цю нову урну на 
запилену поличку, до інших.

1 Ґпорія Свенсон (1899—1983) — американська акторка епохи німого кіно.
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Кей Френсіс не приїхала. Хампфрі Боґарт не надіслав лис
та зі словами співчуття. Цього не зробили ні Діна Дурбін, ні 
Мілдред Коулз. Також не прийшли Джордж Бенкрофт, і Боніта 
Ґренвіль, і Френк Морґан1. Ніхто з них не надіслав квітів.

Гравірування з іменами «Пиріжечок», і «Булочка з медом», 
і «Олівер Ред Дрейк, есквайр» — Гедда Гоппер назвала б це 
«Приятелі в попелі». Її гончак, її чіхуахуа, її четвертий чо
ловік — тримач контрольного пакета акцій і голова правління 
компанії «Інтернешинел стіл меньюфекчерінґ». Розкидані 
серед інших урн, із гравіруванням «Пукі», і «Чоловік-Мрія», і 
«Лотаріо», попільні залишки її карликового пуделя, і мініатюр
ного пінчера, також стоїть виписана лікарем пляшка валіума 
із помаранчевої пластмаси, прив’язана до камінної полички 
сіткою павутиння. Пліснява та пил заплямували етикетку 
на пляшці бренді «Наполеон». Пляшка люміналу, придбана 
в аптеці за рецептом.

Лоуелла Парсонз назвала би це «Механізми хандри».
Моя міс Кеті нахиляється, щоб здути пил з пляшки для 

ліків. Вона підіймає пляшку і змагається з хитрою кришкою, 
захищеною проти дітей, забруднюючи свої чорні рукавички, 
натискаючи на кришку і водночас крутячи її; ліки торохтять. 
Цей звук відлунюється в холодному кам’яному приміщенні, 
наче автоматна черга. Моя міс Кеті витрушує кілька пігулок на 
затягнуту в рукавичку долоню. Другою рукою вона піднімає 
чорну вуаль. Кидає пігулки до рота і протягує руку за пляшкою 
бренді, що вже дало осад.

1 Кей Френсіс, Хампфрі Бо/арту Діна Дурбін, Мілдред Коулз, Джордж Бенк
рофт , Боніта Ґренвіль, Френк Мор/ан — актори.
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Серед урн на поличці лежить фотокартка у срібній рамці 
зображенням донизу. Поряд із нею — потьмянілий тюбик 
губної помади від Гелени Рубінштейн. Камера повільно повер
тається, показуючи розбризкувач від Міцуко — кришталеву 
пляшку, захмарену і заплямовану відбитками пальців. Із за
пиленої коробки витікають жовті серветки «Клінекс».

У туманному світлі ми бачимо пляшку «Шато Лафіт» 
врожаю 1851 року. Дволітрову пляшку кальвадосу «Юе», 
близько 1865 року, і пляшку коньяку «Круазе», закупорену 
в 1906-му. Портвейн «Кемпбелл Боуден енд Тейлор», урожаю 
1825 року.

До кам’яних стін притулилися скрині з шампанським 
«Дом Периньйон», і «Моє і Шандон», і «Болінжер» — у пляш
ках різноманітних розмірів... Пляшки «Єровоам», названого 
так на честь біблейського короля, сина Навата та Церуї, у 
кожну з яких уміщаються чотири стандартні винні пляшки. 
Тут є пляшки «Навуходоносор», за розміром у 20 разів біль
ші, ніж стандартні, названі на честь короля Вавилона. Серед 
них здіймаються пляшки «Мельхіор», у яких уміщаються 
24 стандартні пляшки шампанського, названі на честь трьох 
волхвів, котрі привітали народження Ісуса Христа. Серед 
пляшок половина порожніх, половина ще закоркованих. По
рожні бокали відкидають холодні тіні, давно покинуті, за
бруднені губами Конрада Нейджела, Алана Ґейла, шимпанзе 
Чіти1 та Білла Демареста.

Траурна вуаль міс Кеті падає донизу, покриваючи її об
личчя, і вона п’є через чорне плетиво сіток, підносить кожну

1 Шимпанзе Чіта — мавпа, яка з’являється у фільмах про Тарзана.

38



пляшку до рота і смокче, залишаючи новий шар губної помади 
навколо сяючої шийки нової пляшки. Шийка кожної пляшки 
така ж червона, як і її губи.

Сідней Ґрінстріт — ще один з тих, хто не з’явився на сьо
годнішньому похороні. Ґрета Ґарбо не надіслала повідомлення, 
що співчуває...

Волтер Вінчелл називає це «Стаємо струнко».
Ось і ми — тільки міс Кетрін та я, знову самі-самісінькі.
Позбувшись чорного рису мишачих екскрементів, — у цьо

му дивному негативі весілля, — моя міс Кеті підіймає фотокарт
ку в срібній рамці і встановлює її на поличці, притуливши 
її до стіни склепу. Але фотокартки там немає — замість неї 
люстерко. У дзеркалі, у відображенні кам’яних стін, павутиння, 
позує міс Кеті, у чорному капелюсі та вуалі. Вона защемляє 
кінчики пальців рукавички і стягує її з лівої руки. Скрутивши 
діамант-солітер з пальця, вона протягує мені діамант фірми 
«Гаррі Вінстон» з огранкою «маркіз», вагою у шість каратів. 
Міс Кеті каже: «Гадаю, треба увічнити цю мить».

Люстерко, старі подряпини залишають на його поверхні 
шрами і гравірування. Скло, спотворене довгою вервечкою 
старих зарубок.

Я кажу їй:
— Тримайте марку, будь ласка.
— Ти абсолютно впевнена в тому, що подзвонила Кері 

Гранту? — питає міс Кеті, роблячи крок назад і стаючи на 
знебарвлену літеру X, колись давно намальовану на кам’яній 
підлозі. Саме в цю мить її обличчя кінозірки ідеально збігається 
із подряпинами на дзеркалі. Під цим ідеальним кутом і з цієї 
відстані старі зарубки стають зморшками, які в неї були три,
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чотири, п’ять собак тому, мішки й грязевідстійники, у які її 
обличчя падало, поки всіх їх не прибрали новою підтяжкою 
чи ін’єкцією сироватки з ембріонів овець. Якоюсь радикаль
ною процедурою, зробленою в таємній швейцарській клініці. 
Дорогі креми та мазі, операції для підтягнутого й щільного 
вигляду шкіри. На дзеркалі затрималися віспини та пігментові 
плями, котрі вона стирала кожні кілька місяців, витравилися 
на ньому — запис того, як вона мала б виглядати. Вона знову 
підіймає вуаль, і її віддзеркалені щоки та підборіддя стають у 
ряд із давнім записом мішків, і родимок, і неохайних волосків, 
які моя міс Кеті заслужила по праву.

Бойові поранення, що їх залишили Пако Еспозіто та Ромео, 
кожен заблудний собака і «Джаз-бенд колишніх».

Міс Кеті робить такий вираз обличчя, який вона робить, 
коли не робить жодного виразу, її риси, її знаменитий рот 
та очі стають пеньюаром Теди Бари1, що його повісили на 
підбиту вішалку в глибині костюмерної «Монограм пікчерз», 
загорнутим у мішок для одягу, у темряві. Її м’язи — в’ялі та 
розслаблені. Публіку — забуто.

І тримаючи в руках діамант, я починаю працювати, малюва
ти. Я вистежую будь-які нові зморшки, додаючи нові пігментові 
плями до цього тривалого запису. Створюючи щось більш 
сукупне, ніж будь-яка фотокартка, я документую нещастя 
міс Кеті до того, як пластичні хірурги зможуть знову скинути 
вантаж старих помилок. Тягаючи діамант, закопуючись у скло, 
я викарбовую її сиві волоски. Поновлюючи топографію цього, її

1 Теда Бара (1885—1955) — акторка епохи німого кіно та секс-символ кінця 
1910-х.
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таємного обличчя. Вирізуючи найменші тривожні зморшки на 
її лобі. Я видовбую нові гусячі лапки навколо її очей, затемнюю 
фальшиву усмішку її публічного образу — діамант спотворює 
міс Кеті. Я калічу її.

Після цілого життя такого зловживання дзеркало схи
ляється — вигнуте, таке розділене, так порізане і так глибоко 
покарбоване, що найменший тиск може перетворити люстерко 
на купу розбитих, зазублених осколків. Ще один обов’язок 
моєї професії — ніколи не тиснути занадто сильно. До моїх 
обов’язків входило прибирання сечі Пако навколо комода, 
потім відвезення собаки до ветеринара, на кастрацію. Кожного 
дня мене примушували видирати сторінку із якоїсь історичної 
книжки — саги про Гайавата, написаної Артуром Міллером у 
вигляді сценарію для Дебори Керр, чи історію Роберта Фултона 
у вигляді засобу пересування для Денні Кея, — щоб підібрати 
ще одну паруючу жменю фекалій.

Я карбую діамантом прямі лінії, щоб передати сльози, які 
збігають по щоках міс Кеті.

Діамант верещить по склу. Це звук миттєвої мігрені.
Люстерко Доріана Ґрея.
Раптом поза кадром лунають кроки. Пульсація чоловічих 

шкіряних черевиків наближається з коридору, кожний крок 
гучніше відбивається від каменя. Ван Гефлін чи, можливо, 
Лоуренс Олів’є. Рендольф Скотт чи, можливо, Сід Лафт1.

У тиші між одним кроком і другим, між ударами серця, 
я кладу люстерко на поличку, дзеркалом донизу. Я повертаю 
діамантову обручку моїй міс Кеті.

1 Ван Гефлін, Лоуренс Опіе’е, Рендопьф Скотт, Сід Лафт — актори.
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Чоловічий силует заповнює вхід у склеп, високий і худий, 
плечі в нього прямі, чітко викарбувані на тлі світла з кори
дору.

Міс Кеті обертається, рука вже тягнеться до заплямованого 
тюбика помади. Вона придивляється до чоловіка і каже:

— Невже це ти, Ґроучо?1
З темряви з’являється букет квітів, що їх протягують руки 

чоловіка. Рожеві троянди «Ненсі Рейґан» і жовті лілії, їх  запах 
яскравий, як сонячне світло. Голос чоловіка каже:

— Я так співчуваю твоєму горю...
Гладенькі суглоби пальців і чиста шкіра рук молодого 

чоловіка, нігті блискучі й відполіровані.
Те, що Гедда Гоппер зве «похоронним фліртом». Лоуелла 

Парсонз — «могильним жениханням». Волтер Вінчелл — «гра
біжником труни».

Вебстер Карлтон Вестворд III робить крок уперед. Юнак 
зі званого обіду. Ім’я та телефонний номер зі спаленої картки 
гостя.

Ці очі яскраво-карі, як літнє пиво із коренеплодів.
Я хитаю головою — не треба. Не повторюй цієї муки. Не 

довіряй ще одному.
Але моя міс Кеті вже наносить свіжий шар червоного 

на свій рот. Потім кидає стару помаду, і та торохтить серед 
заплямованих урн. Серед порожніх пляшок для вина, що їх  
звуть «мертвими солдатами». Моя міс Кеті опускає чорний 
отвір своєї вуалі і протягує одягнуту в рукавичку руку до чо

1 Мається на увазі Ґроучо Маркс (1890—1977) — популярний американський 
комік.
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гось, укритого попелом, чогось покинутого і давно забутого 
серед її померлих кохань. Вона підіймає цей давній предмет, 
її червоні губи шепочуть: «Guten essen»1. Потім додає: «Це 
французькою, означає «Ніколи не кажи “ніколи”». Її фіалкові 
очі мутні й невиразні від ліків і бренді; міс Кеті повертається, 
щоб узяти квіти, і водночас опускає запилений предмет — її 
діафрагму — глибоко в неохайну щілину кишені її старої 
норкової шуби.

1 Добре попоїсти (нім.).



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена п’ята

Клер Бут Люсі1 якось сказала про Кетрін Кентон: «Коли 
вона закохана, ніщо не може засмутити її; однак коли вона не 
закохана, ніщо не може зробити її щасливою».

Ми граємо цей, наступний епізод у ванній кімнаті, суміж
ній із будуаром міс Кеті. Коли двері відчиняються, ми бачимо 
мою міс Кеті, яка сидить за туалетним столиком обличчям до 
трьох дзеркал, поставлених під таким кутом, щоб вона бачила 
свій правий профіль, лівий профіль і анфас. Букет рожевих 
троянд «Ненсі Рейґан» і жовтих лілій, які приніс Вебстер 
Карлтон Вестворд III, поставлений у вазу, і ця купка квітів 
віддзеркалюється і віддзеркалюється, доки вони не починають 
здаватися крамницею квітів. Цілим садом. Це єдиний букет, 
але помножений. Який став нескінченним. Не залишився 
у склепі, щоб гнити там.

З букета звисає картка з пергаменту, на якій написано: 
«Наша любов марна тільки тоді, коли ми не можемо розділити 
її з іншим. Будь ласка, дозволь світу поділитися з тобою не
скінченною любов’ю». Якась тарабарщина, вкрадена у Джона 
Мілтона чи Махатми Ґанді.

1 Клер Бут Люсі (1903—1987) — відома американська сценаристка, редактор, 
журналіст, після закінчення кінокар’єри — член Конгресу США.
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Відображена у дзеркалах, моя міс Кеті береться за в’ялу 
шкіру, яка висить у неї під підборіддям. Вона защемила і натягла 
шкіру і каже: «Більше ніякого віскі. І більше ніяких чортових 
шоколадних цукерок».

Отруєння шоколадом; це пояснює всі ознаки. Як не соромно 
міс Кеті залишити цілу коробку на ліжку, де Лавербой напевно 
знайде їх по запаху. Кофеїну, який міститься навіть в одній 
цукерці, більше ніж досить для того, щоб у такого маленького 
цуцика стався серцевий напад.

Картка з пергаменту підписана «Вебб». Хлопчик Вест- 
ворд — у «Чоллі Нікербокер»1 він називався б «Випадковим 
закоханням». Поряд із трояндами на полірованій поверхні 
туалетного столика стоїть гумова ґуля діафрагми міс Кеті, 
рожева гума, вкрита пилом.

Стягуючи фальшиві вії, міс Кеті дивиться на мене — я стою 
поруч із нею, ми обидві відбиваємося у дзеркалі, розмножені 
до натовпу, весь світ населений лише нами двома, і вона каже:

— Ти впевнена, що більше ніхто не висловив співчуття?
Я хитаю головою. Ні. Жоден.
Міс Кеті стягує золотаво-каштанову перуку і протягує її 

мені. Вона каже:
— Навіть Сенатор?
«Джаз-бенд колишніх» до появи Пако. Сенатор Фелпс 

Рассел Ворнер. Я знову хитаю головою. Ні. Як і Теренс Террі, 
голубий танцівник. Як і Пако Еспозіто, котрий зараз грає за
пального любителя фг.аменко, нейрохірурга-латиноса в якійсь 
новій радіопередачі, котра зветься «Дороговказне світло».

1 «Чоллі Нікербокер» — іазва колонки світських новин, яку вів один з най- 
відоміших журналістів 1950—1960-х років Ігор Кассіні.
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Жоден із «Джаз-бенду колишніх» не висловив жодного слова 
співчуття.

Знімаючи макіяж з обличчя бавовняними кульками й 
кольд*фемом, міс Кеті різко знімає з маківки гумову шапочку 
для перуки. Її руки кінозірки грубо розпускають довгі пасма 
сивого волосся. Вона крутить головою, з боку в бік, швидко, 
так що волосся літає, наче віяло, і падає аж до рожевих, під
битих ватою плечей її атласного халата. Торкаючись пальцями 
кількох тонких сивих пасом, міс Кеті каже:

— Як гадаєш, якщо я пофарбую волосся, фарба буде три
матися?

Перший симптом того, що Волтер Вінчелл називає «Гіпер- 
трофованим материнським почуттям» — це коли міс Кеті фар
бує волосся в яскраво-помаранчевий колір полосатої кішки.

«Оптимізм, — каже Г. Л. Менкен1, — це перший симптом 
того, що будь-яке захворювання смертельне».

Міс Кеті кладе руки собі на груди й підіймає їх, доки про
міжок між ними не сягає її горла. Дивлячись на себе у скісних 
дзеркалах, вона каже:

— Чому цей чудовий доктор Йозеф Менґеле2 з Мюнхена 
нічого не може зробити з моїми бабусиними руками?

У найкращому разі, цей молодий зразок Вестворд — те, що 
Лоллі Парсонз зве «парубкографія». Один із тих усміхнених, 
танцюючих гультяїв, котрі вкрадаються в особисті життя са
мотніх, змарнілих кінозірок. Професійні слухачі, ці ідеально

1 Г Л. Менкен (1880—1956) — американська письменниця, сатирик та жур
налістка; вважається однією з найвпливовіших письменниць першої половини 
XX сторіччя.

2 Йозеф Менгеле (1911—1979) — німецький лікар, який проводив досліди на 
в’язнях табору «Освенцім» під час Другої світової війни.
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доглянуті статисти, вони слухають секрети, потурають силь
ному еґо й ослабленому розуму, постійно шукають найкращі 
випадки з життя та цитати, і в них завжди напоготові рукопис, 
який вони публікують у ту саму мить, коли кінозірка залишає 
цей світ. Так багато затишних вечорів біля каміна, з бокалом 
бренді — ці ночі віділлються скандальними зізнаннями та 
заявами. Пан Яскраві Карі Очі — без сумніву, він один із тих 
спокусників, котрі готові розповісти про кожну таємницю, 
кожну бородавку і метеоризм з приватного життя міс Кеті.

Цей зразок Вебстера, очевидно, майбутній письменник, 
хоче написати той тип розповіді про інтимні подробиці жит
тя, який Вінчелл називає «Недозволеною жовчографією». 
Літературний еквівалент сороки, яка краде найяскравіші та 
найтемніші моменти в кожної знаменитості, яку зустріне.

Моя міс Кеті проводить пальцем у глечик з вазеліном, 
потім натирає велику груду слизу, розмазуючи її по верхніх 
та нижніх зубах, проштовхує палець ще глибше, щоб обмаза
ти кутні зуби. Вона посміхається жирною усмішкою і каже: 
«У тебе є ложка?»

На кухні, пояснюю я. Ми не тримаємо ложки в її ванній 
кімнаті з того року, коли кожна друга пісня на радіо була «Don t 
Take Your Love Away from Me» у виконанні Крістіни, Дороті 
та Філліс Маґуайр.

Мета міс Кеті — схуднути до такої міри, щоб стати тим, що 
Лоллі Парсонз називає ніяк інше, крім «Засмага-та-кістки». Що 
Гедда Гоппер зве «Помада-скелет». «Чудово завитий череп», як 
Ельза Максвелл називає Кетрін Гепберн1.

1 Кетрін Гепберн (1907—2003) — американська актриса театру, кіно й телеба
чення, чия кар’єра тривала 73 роки; 12 разів номінована на премію «Оскар» і чо
тири рази отримала цю нагороду — більше, ніж будь-яка інша актриса чи актор.
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У мить виходу міс Кеті в пошуках вищезгаданої ложки 
мої пальці допитливо відчиняють коробку із сіллю для ванн 
і набирають трохи грубих зерен. їх я розкидаю поміж троянд 
і кручу вазу, щоб сіль швидше розчинилася у воді. Мої пальці 
зривають картку з букета троянд і лілій. Я складаю пергамент і 
рву його — один раз, другий. Я складаю і рву його, доки речен
ня не перетворюються в окремі слова. Слова перетворюються 
на букви алфавіту, які я кидаю до унітаза. Коли я натискаю 
на важіль, вода в унітазі підіймається, і клаптики пергаменту 
починають кружляти, коли вона опускається. Десь із глибин 
стільчака прихована купка клаптиків паперу вивертається із 
шийки унітаза назад. Підплигнувши на поверхню, шматочки 
напівпотопленого паперу, вітальних листівок, тонкого паперу 
телеграм — усі вони повертаються із засміченого унітаза.

Біля краю унітаза кружляє потік любові й турботи, під
писаний Едною Фербер, Арті Шоу, Бесс Труман. Написані від 
руки записки й листівки, телеграми, де стоїть таке: «Якщо я 
можу щось зробити...» І «Будь ласка, не вагайся подзвонити». 
Розірвані шматочки цих побажань, кружляючи, підіймаються 
все вище і вище до межі катастрофи, готуючись перелитися, 
побігти донизу із краю унітаза й затопити рожеву мармурову 
підлогу. Ці ніжні слова... Я розірвала їх на шматки, а потім на 
ще менші, на клаптики. Вся моя прихована праця вже скоро 
відкриється. Це — всі співчуття, які я знищила впродовж 
кількох останніх днів.

Знизу, із дамської туалетної кімнати, розносячись луною 
через тишу будинку, звуки горла міс Кеті, котрі звільняються 
від беф-строганов, і десерту з груш, і телятини по-орловськи, 
котрі підіймалися з глибин міс Кеті, спонукані кінчиком срібної
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ложки, яка торкалася задньої частини її язика, і блювотний 
рефлекс видаляв їх усіх.

— Та пішли вони, — каже міс Кеті між плесками, її голос 
кінозірки охриплий від жовчі та шлункової кислоти. — їм 
плювати, — каже вона, очищаючись великими громовими 
вибухами.

Ганебна порада Басбі Берклі1, яку він дав Джуді Ґарленд2: 
«Якщо тебе все ще обдимає, значить, ти забагато їси».

Нагорі розірвані співчуття підіймаються, збираючись ви
литися на підлогу ванної кімнати. Підіймаються по спіралі 
на зустріч із лихом. В останню мить я падаю навколішки на 
рожевий мармуровий кахель. Я засовую руку в перемішане 
сміття, холодна вода хлюпає навколо мого ліктя, потім кру
титься коло мого плеча, коли я занурюю руку глибоко в горло 
унітаза, відганяючи мокрий папір. Деру кігтями, дряпаю ту
нель крізь промоклий, сплутаний шар ніжності; м’яку масу 
почуттів, яку я не бачу.

Внизу міс Кеті віддає великі порції gateau Pierre Rothschild. 
Bombe de Louise Grimaldi. Сироп тітоньки Джемайми. Пиріг леді 
Балтимор. Мокрі, булькаючі звуки неперетравленої ковбаси 
Джиммі Діна.

Водопровідна система цього старого таунхауса труситься, 
труби гуркочуть і гепають, намагаючись утримати й передати 
цю нову ношу розмочених секретів і гурманської блювоти.

Ціле «голлівудське життя». Потому вода в унітазі починає 
спадати.

1 Басбі Берклі (1895—1976)— відомий американський кінорежисер.
2 Джуді Ґарленд (1922—1969) — американська акторка й співачка, визнана 

за свої ролі в мюзиклах і драмах, а також за музичні здібності. Її кар’єра в шоу- 
бізнесі тривала 45 із 47 років її життя.
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Розірвані на клапті любов і турбота, щирі привіти потопа
ють і пропадають із поля зору. Свіжий потік води гонить ос
танні слова підтримки до колектора. Ці мережені, вирізьблені, 
гравіровані й напахчені шматочки — унітаз жадібно ковтає 
їх. Вода проковтнула всі без винятку слова співчуття Жанни 
Крейн, барвистий почерк Її королівської Високості принцеси 
Марґарет, від Джона Ґілберта, Лайнуса Полінґа і Крістіана 
Барнарда. В її ванній — очищення імен і відданості, підписаної 
Брукс Аткінсон, Джордж Арліс і Джилл Есмонд, — швидкий 
потоп щезає, щезає, рівень води різко падає, поки всі імена 
і записки не затягнуло донизу. Потонули.

Луною з дамської кімнати на першому поверсі приходить 
звук харкання й плювка — це моя міс Кеті позбавляється при
смаку жовчі в роті. Її кашель і відрижка. Останній звук струме
ня води у водопроводі на першому поверсі, а за ним — глухий 
шум бризкання від освіжувача повітря.

Проходить «Нью-Йоркська секунда», і я встаю. Один крок 
до раковини, і я починаю спокійно і ретельно відмивати мокрі 
руки, старанно підбираю та шкребу слова «печаль» і «трагедія» 
у тих місцях, де вони розмістилися під кожним нігтем. Уже 
зараз, оскільки чарівний букет рожевих троянд і білих лілій 
отруєний солоною водою, пелюстки починають в’янути та 
ставати бурими.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена шоста

Наступний епізод зображає монтаж квітів, що прибува
ють до таунхауса. Кур’єри, у жвавих капелюхах із крисами 
та полірованих туфлях, прибувають і дзвонять у парадні 
двері. Кожен із них несе під пахвою довгу коробку троянд, 
перев’язану оксамитовою стрічкою. Чи целофановий па
кунок, наповнений трояндами, який несуть, наче немовля. 
Друга рука кожного з кур’єрів протягнута вперед, готова 
дати планшет і ручку, а також квитанцію, на якій треба по
ставити підпис. Великі хвилі білого бузку. Доставки прибу
вають одна за одною. Дзвенить дзвоник, оголошуючи жов
ті гладіолуси та яскраво-червоні райські пташки. Тремтячі 
рожеві гілки кизилу у повному розквіті. Прохолодна плоть 
орхідей з оранжереї. Камелії. Кожний наступний продавець 
квітів постійно витягує шию, щоб заглянути мені за спину, 
повертає голову, щоб зазирнути у фойє і хоч мигцем поба
чити знамениту Кетрін Кентон.

Із запізненням на один кадр десь поза екраном чується 
голос міс Кеті: «Хто це?» Через секунду після того, як кур’єр іде.

Я завжди кричу їй у відповідь. Продавець електрощіток 
Фуллера. Свідок Ієгови. Дівчинка-скаут, яка продає печиво. 
Нескінченне «дзінь-дзінь» дзвоника натякає на те, що в наступ-
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йому кадрі знову з’явиться букет — жимолості або високих 
рожевих списів квітучого імбиру.

Я кричу нагору, до міс Кеті, питаючи, чи вона чекає на 
гостя.

У відповідь міс Кеті кричить: «Ні!» Знову кричить, але не 
так голосно: «Нікого конкретного!»

Фойє, і їдальня, і кухня — всюди повітря плаває в запаху 
примарних квітів, мерехтить солодким, важким садовим жас
мином. Невидимий сад. Кремовий аромат відсутніх гарденій. 
У повітрі висить різкий запах евкаліпта, котрого я несу пря
мо до чорного ходу. Смітники в провулку вже не вміщують 
темно-червону бугенвілію та гілки вовчого личка з солодким 
запахом.

Кожна картка підписана — Вебстер Карлтон Вестворд III.
Із кадру-вставки однієї картки ми повільно переходимо 

до великого плану другої, третьої. Цілої серії карток за карт
ками. Потім великий план ще одного паперового конверта 
із написом «Міс Кетрін» на одному боці. Камера від’їжджає 
назад і показує мене — я тримаю цей останній запечатаний 
конверт у смузі пари, що виходить із носика чайника, постав
леного кипіти на пічці. Антураж кухні майже такий самий, 
як і одне собаче життя тому, коли моя міс Кеті нашкрябала 
своє серце на віконному склі. Одна нова деталь — портатив
ний телевізор — стоїть на морозильній камері й освітлює 
приміщення сценами із лікарні, операційної в хірургічно
му відділенні, де затягнута в гумову рукавичку рука актора 
стискає маску і стягує її з його власного обличчя, відкрива
ючи колишнього із «Джаз-бенду колишніх», Пако Еспозіто.
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Сьомого і найостаннішого із чоловіків Кетрін Кентон. Во
лосся в нього вже сивіє на скронях. Верхня губа прикрашена 
бахромою чорних із сивиною вусів.

Чайник шипить на плиті, залишений над блакитним па
вуком газового полум’я. Із носика підіймається пара, від чого 
кінчики білого конверта, який я тримаю, закручуються. Папір 
темнішає від вологи, поки приклеєний язичок не починає 
відлущуватися з одного боку. Я колупаю його нігтем велико
го пальця, і язичок піднімається. Двома пальцями я достаю 
лист.

У телевізорі Пако нахиляється над операційним столом, 
проводить скальпелем по нерухомому тілу пацієнта, котро
го грає Стівен Бойд. Гоуп Ленґ грає лікаря-асистента. Сьюзі 
Паркер — анестезіолога. Переводячи погляд на присутню 
медсестру, Наталі Вуд1, Пако каже: «Я ніколи не бачив такого 
жаху. Цей мозок неодмінно треба вийняти!»

На іншому каналі батальйон танцюристів бігає по звуко- 
ізольованому приміщенню, вдаючи, що відбувається битва 
під Антіетамі2 (продюсує яку Френк Пауелл3, а режисує — 
Д. В. Гріффіт4) у музичній версії Громадянської війни. Голова 
армії конфедератів, котрий підстрибує та виконує піруети, 
грає танцюриста Теренса Террі. Нестямно молода Джоан Леслі

1 Стівен Бойд, Гоуп Ленгу Сьюзі Паркер, Наталі Вуд — американські актори.
2 Битва під Антіетапі, або битва під Ентітем Крік (17 вересня 1862 

року) — битва під час Громадянської війни між федеральними військами Джор- 
джа Макклелана та армією Конфедерацій генерала Лі.

3 Френк Пауелл — кангдсько-американський режисер, сценарист та актор 
німого кіно.

4 Д. В. Ґріффіт (1875—.948) — американський актор та кінорежисер.
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грає Таллулу Банкгед. Г. Б. Ворнер1 грає Джефферсона Девіса2. 
Закадрову музику написав Макс Штайнер3.

Із провулка, по той бік кухонних дверей, чоловічий голос 
каже: «Стук-стук». Вікна стуманіли від пари. Повітря у кухні 
вогке і тепле, як у сауні помешкання «сад Аллаха». Моє волосся 
висить прямими пасмами, воно прилипло до мого спітнілого 
лоба, як прямий локон Луїзи Брукс4.

Тінь від голови падає на зовнішній бік вікна, на ту його 
частину, де моя міс Кеті викарбувала серце. По той бік стумані
лого вікна чоловік каже: «Це терміново». У розгорнутому листі 
написано: «Моя найдорожча Кетрін, справжня любов зовсім не 
лежить за межами досяжності». Я притуляю лист до вологого 
скла, і він прилипає, тримається там наче шпалера, приклеєна 
сконденсованою парою. Сонячне світло ллється в будинок 
із провулка, світло робить папір прозорим, сліпучо-білим, а 
написані від руки слова висять у рамці у формі серця, вигравію- 
ваного в склі. Лист ще стирчить на вікні, а я відчиняю засув, 
відсовую ланцюжок, повертаю ручку й відчиняю двері.

У провулку стоїть чоловік і тримає блокнот, сторінки якого 
пурхають. Кожна сторінка заповнена іменами та стрілами, 
схожими на діаграму подач у футболі. Серед імен можна

1 Джоан Лесліу Г. Б. Ворнер — американські актори.
2 Джефферсон Девіс (1809—1889) — американський політичний і військовий 

діяч, перший і останній президент Конфедерації південних штатів під час Гро
мадянської війни 1861—1865 років.

3 Макс Штайнер (1888—1971) — відомий американський композитор 
австрійського походження, автор музики до багатьох фільмів.

4 Лупа Брукс (1906—1985) — американська танцівниця, модель та актриса 
німого кіно.
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прочитати: Єва Арден... Марлен Дітріх... Сідні Блекмер...1 
У другій руці чоловік тримає білий паперовий мішок. Поряд 
з ним баки для сміття виливають свої троянди та гарденії на 
бруківку. Гладіолуси та орхідеї випадають із них і лежать у 
смердючих калюжах із бруду й дощової води, яка біжить до 
центру провулка. Сморід жимолості та зіпсованого м’яса. 
Блідий садовий жасмин змішується із рожевими камеліями 
та червоними, наче кров, півоніями.

— Ну ж бо, швидше, де пані Кетрін? — каже чоловік, три
маючи блокнот, і трясе його так, що сторінки розвіваються. 
На деяких із них імена випромінюються в усіх напрямках із 
великого прямокутника, який займає весь центр сторінки. 
Імена чергуються за статтю: Лєна Горн, потім Вільям Велман, 
потім Естер Вільямс. Чоловік каже: — Я очікую на двадцять 
чотири гостя на обід, і я терміново маю вирішити, кого куди 
садити...

Діаграми — це насправді схема розміщення гостей. Пря
мокутники — обідній стіл. Імена — список гостей.

— Як додатковий стимул, — каже чоловік, — скажіть її 
величності, що я приніс її улюблені цукерки — мигдаль по- 
йорданськи.

Її величність анітрішечки не з’їсть, кажу я йому.
Цей чоловік, це саме обличчя посміхається з-поміж учас

ників битви по телевізору — битви під Ґеттісберґом...2 Це ж 
Теренс Террі, колишній містер Кетрін Кентон, колишній тан

1 Єва Арден, Сідні Бпекнер — американські акторки.
2 Битва під Ґеттісбер/см (Ґеттісберзька битва) — битва наприкінці червня 

1863 року, яка фактично стіла переломною в ході Громадянської війни в США
і визначила перемогу Півночі.
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цюрист за контрактом на «Ласкі Студіоз», колишній коханець 
Монтґомері Кліфта, утримуваний хлопчик Джеймса Вейла, 
колишній коханець Вільяма Гайнса, колишній гомосексу
аліст, п’ятий член «Джаз-бенду колишніх», перед обличчям 
кризи — кого ж посадити біля Селести Голм на званому обіді, 
який він влаштовує сьогодні.

— Це надзвичайна обставина вечірки, — каже зразок Те- 
ренс, — я маю почути відповідь Кетрін: чи ненавидить Джек 
Б’юкенен Даму Мей Вітті.

Я кажу, що він мав потрапити до в’язниці за те, що одру
жився з міс Кетті. За законом гомосексуалісти не можуть 
одружуватися.

— Тільки один з одним, — відповідає він і заходить до 
кухні.

Я закриваю двері в провулок, повертаю ручку, повертаю 
на місце ланцюжок, зачиняю засув.

Що б там не було, кажу я, шлюб не можна брати тільки 
для того, щоб покращити резюме. Кажучи це, я беру сторін
ку чистого поштового паперу з кухонного стола, потім роз
ташовую цю сторінку на вологому вікні таким чином, що 
він вишиковується із любовним посланням, яке вже висить 
на шибці.

— Її величність зовсім не зобов’язана приходити на наш 
обід, — каже цей Теренс Террі. — Просто скажіть мені, кого 
запхати біля Джейн Вайман.

Користуючись ручкою із синім чорнилом, я починаю во
дити нею за оригінальним письмом, яке просвічує крізь цю 
нову, чисту сторінку.
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— Леді Кетрін може сказати мені, Джон Аґар користується 
правою чи лівою рукою, — каже цей зразок Теренс. —- Вона 
знає, хто Рін Тін Тін1 — чоловік чи жінка.

Повчальним тоном, усе ще виводячи стару букву на новому 
папері, я пропоную йому почати із чистого аркуша. Пустого 
обіднього стола. Посадіть Дезі Арнас по ліву руку від Гейзел 
Корт. Розмістіть Розмарі Клуні навпроти Лекса Баркера. Фетті 
Арбакл завжди плюється, коли розмовляє, отже посадіть його 
навпроти Біллі Доува, який занадто сліпий, щоб помітити це. 
Користуючись власною ручкою, я втручаюсь у роботу Террі й 
малюю власні стрілки від Джин Гарлоу до Лона Чейні-старшо- 
го, до Дуґласа Фербенкса-молодшого. Як Кнут Рокне робить 
начерки футбольних ігор, так я обводжу у кружечок Ґілду Ґрей 
і Гетті МакДеніел, і я викреслюю Джун Гевер2.

—- Якщо вона морить себе голодом, — каже Теренс Террі, 
спостерігаючи за моєю роботою, — то вона, напевно, знову 
закохується, — стоячи на місці, він розгортає верхню частину 
білої паперової сумки. Засунувши туди руку, Террі виймає 
пригорщу мигдалю в пастельних тонах — рожевому, зеленому, 
синьому. Він кидає один горішок до рота, жує.

Не тільки морить себе голодом, кажу я, а ще й робить 
вправи. Якщо не вдаватися в подробиці, тренери приєднують 
електричні дроти до всіх м’язів, які їм вдається знайти у неї

1 Рін Тін Тін — собака породи німецька вівчарка, яка в 1920-х роках знімалася 
більш ніж у двадцяти фільмах.

2 Монт/омері Кліфт, Джеймс Вейл, Вільям Гайне, Селеста Голм, Джек 
Б’юкенену Мей В іт т і , Джейн Вайман, Джон А/ар, Дезі Арнас, Гейзел Корт, Розмарі 
Клуні, Лекс Баркер, Ф е т т і Арбакл, Біллі Доув, Джин Гарлоу, Лон Чейні-старший, 
Ду/лас Фербенкс-молодмий, Ґілда Ґрей, Гетті МакДеніел, Джун Гевер — амери
канські актори та акторки.
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на тілі, і б’ють її електрошоком, що створює ефект, ніби вона 
біжить перегони із перешкодами, при чому весь час у неї по
трапляють блискавки. Я кажу, що це дуже добре для її тіла, 
але жахливо для волосся.

Після цього випробування моя міс Кеті замовляє видалення 
волосся з ніг, вибілювання зубів і зрізання кутикул.

Прожувавши та проковтнувши, Теренс Террі каже:
— І хто він, новий коханець? Я його знаю?
Телефон, який висить на стіні кухні біля плити, — він 

дзвонить. Я знімаю слухавку, кажу «алло» і чекаю.
Дзвонять у двері.
В телефоні чоловічий голос каже:
— Міс Кетрін Кентон вдома?
А я питаю, чи можу поцікавитися, хто це дзвонить?
У двері дзвонять.
— Це Гейзі, економка? — каже чоловік по телефону. — Мене 

звуть Вебб Вестворд. Ми зустрічалися кілька днів тому, в мав
золеї.

Вибачте, кажу я, але боюся, ви помилилися номером. 
Це, кажу я, офіційна резиденція злочинно недбалих жінок. 
Я прошу його, будь ласка, більше не дзвонити. І кладу слу
хавку.

— Я бачу, ти все ще... — каже зразок Теренс, — захищаєш 
її величність.

Моя ручка копіює написані від руки рядки листа, повторює 
кожну петлю й кожну крапку слів, які просвічують, копіюючи 
їх на цей новий аркуш поштового паперу, речення: «Моя най
дорожча Кетрін, справжня любов зовсім не лежить за межами 
досяжності».
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Я копіюю слова: «Я заберу тебе в суботу о восьмій, поїдемо 
вип’ємо чогось».

Копіюю рядок: «Одягни щось приголомшливе».
Моя ручка копіює підпис: «Вебстер Карлтон Вестворд III».
Усі ми, так чи інакше, живемо в її тіні. Неважливо, що ще 

ми робимо зі своїм життям, у наших некрологах червоною 
стрічкою пройде фраза «довічна оплачувана компаньйонка 
кінозірки Кетрін Кентон» або «п’ятий чоловік легенди кіно 
Кетрін Кентон»...

Я ідеально копіюю оригінал листа, тільки замість «су
боти» я підроблюю почерк, той самий нахил і кут, і пишу 
«п’ятницю». Складаю цей новий лист удвічі, пхаю його в той 
самий конверт із написом «міс Кетрін» на зворотному боці, 
облизую смужку з клеєм — мій язик відчуває смак язика 
цього зразка Вебстера. Аромат кави «Максвелл Хаус», що за
лишився. Запах тонких сигар «Тіпарілло» й одеколону «Бей 
рам». Хімічний склад слини Вебба Вестворда. Рецептура його 
поцілунків.

Теренс Террі ставить пакунок із мигдалем у глазурі на 
кухонний стіл. Усе ще жуючи горішок, дивиться телевізор. 
Він питає:

— А де ж цей жахливий малий бовдур, якого вона підібра
ла... скільки? Вісім років тому?

Він тепер актор, кажу я і киваю на телевізор. І це було 
десять років тому.

— Ні, — каже зразок Теренс. — Я про пекінеса.
Я знизую плечима, відчиняю засув, прибираю ланцюжок 

і відкриваю двері. Я кажу йому, що песик ще тут. Можливо, 
нагорі, куняє. Я кажу йому залишити мигдаль, а я подбаю про
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те, щоб міс Кеті його отримала. Стоячи біля відкритих дверей, 
я кажу «до побачення».

По телевізору Пако прикидається, що цілує Більму Банкі1. 
Сенатор у вечірніх новинах цілує немовлят і потискає руки. 
По іншому каналу Теренс Террі дістає кулю, що її випустили із 
мушкета часів Громадянської війни, і помирає під час облоги 
Атланти. Ми всі лише привиди, які продовжують ледь животіти 
у світі міс Кеті. Фантоми, як запах жимолості чи мигдалю. Як 
пара, що зникає. У двері знову дзвонять.

Узявши цукерку, я кидаю листа до паперового пакунка, де 
міс Кеті знайде його, коли повернеться додому сьогодні після 
обіду, старанно шокована, і поголена, і зголодніла.

1 Більма Банкі (1898—1991) — акторка німого кіно угорського походження.



АКТ ПЕРШИЙ,
сцена сьома

На дальньому плані на вулиці біля таунхауса міс Кеті 
зупиняється таксі. Сонячне світло проходить крізь листя 
дерев. Співають птахи. Зображення наближається, поки не 
зупиняється на вікні нагорі, вікні будуара міс Кеті, де штори 
завішені, щоб не впускати яскравих сонячних променів.

У спальні ми даємо великим планом будильник. Камера 
від’їжджає, щоб показати нам, що будильник балансує на 
купі сценаріїв поруч із ліжком міс Кеті. На годиннику велика 
стрілка стоїть на дванадцятій, маленька — на третій. Повіки 
міс Кеті тріпочуть, її очі розплющуються, і вона бачить своє 
віддзеркалення —- вона дивиться на підлогу, ті ж самі фіалкові 
очі із дзеркал на її балдахіні. Одна квола рука кінозірки хлопає 
навколо себе, витягується, доки пальці не знаходять склянку 
води, що балансує поряд із годинником. Її пальці знаходять 
нембутал і підносять капсулу до губ. Повіки міс Кеті знову 
опускаються. Знову рука безвольно звисає з краю ліжка.

Підроблена версія любовного листа, копія, яку я зробила, 
лежить на середині камінної полички, розташована в центрі 
більш важливих запрошень і весільних фотокарток. Серед 
відполірованих нагород і подарунків на пам’ять. Первісна 
дата, субота, змінена на п’ятницю, сьогодні. Ось сценарій
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романтичної вечері, яка не відбудеться. Ні, Вебстер Карлтон 
Вестворд III не приїде о восьмій сьогодні ввечері, і Кетрін 
Кентон буде сидіти одна і повністю одягнена, причепурена і 
така ж покинута, як міс Гавішам із роману Чарлза Діккенса.

Камера знову показує таксі, яке гальмує біля узбіччя тро- 
туару, перед дверима хімчистки. Задні двері машини широко 
розкриваються, і появляється моя нога. Я прошу водія стати 
біля припаркованої автівки, поки я заберу білого соболя міс 
Кеті з камери охолоджуваного сховища. Біле хутро перекинуто 
через мою руку, воно відчувається неможливо м’яким, але важ
ким, шкура слизька і постійно пересувається в тонкому шарі 
мішка хімчистки. Соболь світиться холодом, він наповнений 
холодом, і це контрастує із теплим сонячним світлом і гарячим 
вініловим сидінням таксі, що потріскалося.

У наступному місці, де ми зупиняємося, таксист гальмує, 
щоб я забрала вечірню сукню, яку міс Кеті віддала на перероб
ку. Після цього ми зупиняємося у флориста, де я купую буке
тик для корсажа, який нервові руки міс Кеті будуть пестити 
і торкатися сьогодні, коли восьма година настане і пройде, а 
її молодий кароокий кавалер так і не подзвонить у двері. Ще 
до того як годинник проб’є пів на дев’яту, міс Кеті попросить 
мене налити їй випити. Перед тим як проб’є дев’яту, вона про
ковтне валіум. Ще до десятої ці орхідеї розірвуть на маленькі 
шматочки. До того часу міс Кетрін буде п’яна, пригнічена, але 
у безпеці.

Кадри перемикаються з будильника біля ліжка на мандрую
чий лічильник таксі й назад. Витрачаються долари та хвилини. 
Відлік у зворотному напрямку, до майбутньої катастрофи. Ми 
зупиняємося біля перукарні, щоб забрати перуку, яку вимили
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й привели до ладу. Зупиняємося у торговця трикотажем, щоб 
забрати пояс-корсет і новий пояс. У чоботаря, якому міс Кеті 
замовила змінити підошву на підборах. Корсаж вечірньої сук
ні на дотик наче покритий кіркою, стільки на ньому бісеру й 
вишивки, він здається грубим, як наждачний папір чи цеглина 
в мішку для одягу.

Камера слідкує за мною, яка носиться всюди, збираючи всі 
інгредієнти, — захекана, наче божевільний учений чи шеф- 
кухар, — щоб створити свій шедевр. Роботу всього життя.

Якщо більшість американських жінок уявляють Марію, 
королеву Шотландську, або імператрицю Євгенію, або Флоренс 
Найтінґейл, вони бачать міс Кеті у костюмі відповідної епохи, 
яка стоїть у кадрі разом із Джоном Ґарфілдом чи Ґабі Гейс у 
павільйоні компанії Ем-Джи-Ем. Для суспільної уяви міс Кеті, 
її обличчя й голос збігаються з Дівою Марією, Доллі Медісон 
і Євою, і я не дозволю їй знищити цю легенду. Вільям Вайлер, 
С. Б. ДеМіль1 і Говард Гоукс, можливо, і направляли її гру в 
парі фільмів, але я направляла все доросле життя міс Кеті. Мої 
зусилля зробили з неї героїню, людське втілення слави для 
останніх трьох поколінь жінок. Я готувала її для найкращих 
ролей, таких як дружина Айвенго, дружина короля Артура 
й дружина шерифа Ноттінґемського. Під моєю опікою міс 
Кеті назавжди залишаться синонімом персонажів дружини 
Аполлона, дружини Зевса та дружини Тора.

Тепер більше, ніж будь-коли, світу потрібна моя міс Кеті, 
щоб уособити ключові цінності та ідеали людства.

1 Джон Ґарфілд, Ґабі Гейс,Вільям Вайлер — американські актори, С. Б. ДеМіль 
(1881—1958) — американський кінорежисер та продюсер; його кар’єра вважа
лась еталоном кінематографічного успіху.
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Згідно з Волтером Вінчеллом, «Menoposture» належить до 
крутих, незламних людей на кшталт якоїсь Джоан Кроуфорд1 
чи Етель Беррімор2, дам певного віку, які ніколи не торкаються 
хребтом спинки стільця. Якоїсь Гелен Гейс3, яка стоїть прямо, 
наче курсант військового училища, плечі відведені назад, 
усупереч гравітації та остеопорозу. Того критичного віку, коли 
більш старші кінозірки стають тим, що Гедда Гоппер називає 
«Скаменілими довершеностями», живим прикладом належних 
манер, і дисциплінованості, і стриманості. Якоїсь Кетрін Хеп- 
берн або Бетт Девіс як ілюстрації благородної, важкої праці 
та типово американських амбіцій.

Міс Кеті стала зразком, який створила я. Вона ілюструє 
вибір. Який ми маємо зробити — між створенням враження 
дуже моложавої похилої людини, яка добре збереглася, та 
удаванням дуже деградованої, зіпсованої молодої людини.

І якийсь важко дихаючий, причепливий, кароокий самець 
не буде відволікати мене від роботи. Я не для того важко пра
цювала все життя, створюючи пам’ятник, на який тупі хлоп
чиська будуть мочитися і який вони намагатимуться скинути 
своїми брудними рученьками.

Таксі робить коротку зупинку біля газетного кіоску на розі, 
щоб купити сигарети. Аспірин. Ментолову жуйку.

1 Джоан Кроуфорд (1905— 1977) — американська акторка німого й звукового 
кіно, танцюристка, лауреат премій «Оскар» і «Золотий глобус»; посідає десяте 
місце в рейтингу найкращих кіноактрис, складеному Американським інститутом 
кіномистецтва.

2 Етель Беррімор (1879—1959) — відома американська акторка.
3 Гелен Гейс (1900—1993) — американська акторка, яку називали «Перша леді 

американського театру».
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У той самий момент годинник біля ліжка показує четверту 
годину, і будильник починає дзижчати. Довга рука кінозірки 
витягується, пальці шукають кнопку, зап’ястя і передпліччя 
стукають золотими браслетами й амулетами.

Біля узбіччя на вулиці перед таунхаусом я даю водію таксі 
двадцятидоларову купюру.

У середині будильник не заспокоюється, дзижчить і дзиж
чить, поки моя власна рука не з’являється в кадрі і не натискає 
на кнопку, припиняючи шум. Окрім перуки й білого соболя я 
принесла вечірню сукню, корсаж, туфлі. Я наповнила льодом 
відерко й принесла чисті рушники та пляшку охолодженого 
етилового спирту — все таке чисте й навіть стерильне, наче 
я стою навколішках біля ліжка, готуючись прийняти новона
родженого.

Мої пальці тримають кубик льоду, втираючи його повіль
ними рухами у шкіру під одним фіалковим оком, щоб змусити 
в’ялу шкіру міс Кеті підтягнутися. Лід нашвидку проходить 
по лобі міс Кеті, розгладжуючи зморшки. Тала вода насичує 
шкіру її щік, і на них з’являється рум’янець. Холод зменшує 
складки на її шиї, підтягує шкіру на лінії щелепи.

Наша підготовка до вечора, весь її відпочинок і моя ро
бота — стільки ж метушні й поту, скільки міс Кеті вклала б 
у будь-які кінопроби чи прослуховування.

Однією рукою я промокаю талу воду. Прикладаю до її об
личчя кульки вати, закурені в холодний етиловий спирт, щоб 
зменшити пори. Тепер її шкіра виглядає такою ж щільною, 
як і соболина шуба, яку зберігали в холодильнику. Колись усі 
хутрові звірі у світі ж р л и  в  жаху перед Кетрін Кентон. Як Роз
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Рассел чи Бетті Гаттон1 — якщо міс Кеті приймала рішення 
одягнути шубу з червоного горностая чи капелюшок, при
браний пір’ям пелікана, жоден горностай чи морський птах 
не могли почуватися у безпеці. Одного фото з її прибуття на 
обід на честь отримання нагороди чи прем’єри було достатньо, 
щоб більшість звірів потрапили до Червоної книги.

Ця жінка — Покагонтас. Вона Афіна та Гера. У цьому 
неохайному, неприбраному ліжку лежить, заплющивши очі, 
Джульєтта Капулетті. Бланш Дюбуа. Скарлетт О’Гара. За до
помогою помади та підводки для очей я приймаю Офелію. 
Марі-Антуанетт. За той час, що велика стрілка годинника ро
бить коло на циферблаті, я надаю форми Лукреції Борджіа. 
Формуючись під торканнями моїх пальців, дотиків основи 
та рум’ян, виникає Іокаста. Тут лежить леді Віндермеєр2. Роз
плющує очі Клеопатра. Діставши плоть і посмішку, спускає 
свої скульптурні ноги з ліжка — Єлена Троянська. Позіхає 
та потягується — кожна красива жінка за всю історію люд
ства.

Моя професія не є професією художника, хірурга чи скульп
тора, але я виконую їхні обов’язки. Моя професія зветься — 
Пігмаліон.

Коли годинник показує сьому, я затягую своє створіння 
паском, зашнуровую її корсет. Вона знизує плечима, і сукня 
опиняється на талії, а руки допомагають спідницям спусти
тися донизу.

1 Роз Рассел, Б е т т і Гаттон  — американські акторки.
2 Леді Віндермеєр — героїня роману Оскара Вайлда «Шанувальник леді 

Віндермеєр»,
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Ручкою довгого та вузького гребінця я чіпляю її сиве во
лосся й підгортаю його під краї її золотаво-каштанової перуки, 
коли міс Кеті каже:

— Тихо.
Вона різко підіймає фіалкові очі, дивиться на годинник 

і каже:
— Ти не чула — зараз хтось подзвонив у двері?
Усе ще прибираючи волосся, я хитаю головою — ні.
Коли на годиннику восьма, вона засовує ноги в туфлі. 

Білий соболь накинутий на плечі. Її орхідеї все ще прохо
лодні від морозильної камери — вона тримає їх на колінах, 
сидячи на верхній сходинці, дивлячись у фойє, на вхідні 
двері. Одна діамантова сережка висувається вперед, вона 
нахилила голову набік, намагаючись почути кроки на ґанку. 
Чи глухий стукіт затягнутої в рукавичку чоловічої руки, чи 
звук дзвоника.

Одним віскі пізніше міс Кеті йде до будуара, і її фіалкові очі 
вивчають підроблений мною лист. Вона бере папір і тримає 
його, знову сидячи на сходах. Ще одним віскі пізніше вона 
повертається до будуара, складає лист і рве його навпіл. Вона 
знову складає сторінку і рве її, знову, рве знову, і кидає клап
тики донизу — вони, пурхаючи, опиняються в каміні. Полум’я. 
Одне з моїх створінь знищує інше. Моя фальшива Медея чи 
леді Макбет, яка спалює моє фіктивне освідчення.

«Справжня любовзовсім не лежить за межами досяжності». 
П’ятниця, вставлена замість суботи. Завтра, коли Вебстер 
Карлтон Вестворд III приїде, щоб забрати її на справжнє по
бачення в ресторані, буде вже занадто пізно лагодити розбите 
сьогодні серце.
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На момент третього віскі орхідеї вже пошматовані й пере
творені на м’яку масу між роздратованими пальцями міс Кеті. 
Коли я пропоную принести їй ще випити, її обличчя, прорізане 
мокрими стрічками сліз, світиться.

Міс Кеті дивиться на мене внизу на сходах, моргає, щоб 
висушити вії, каже:

— Ну справді, навіщо такому чудовому молодому хлопцю, 
як Вебб, стара жінка? — Посміхаючись роздавленим квітам у 
себе на колінах, вона каже: — І як я могла бути такою дуре
пою?

І зовсім вона не дурепа, запевняю я. Вона Анна Болейн 
і Марі Кюрі.

Її очі, у тій сцені, такі ж тьмяні та скляні, як перли чи діа
манти, заплямовані лаком для волосся. В одній руці міс Кеті 
катає розчавлені квіти, міцно стиснуті в її кулаці, щоб зроби
ти з них жмуток, який вона вкине до пустого старомодного 
стакана. Вона протягує мені стакан із залишками віскі та 
орхідей, а я даю їй інший, уже наповнений льодом і джином. 
Соболине манто зісковзує з її плечей і залишається лежати 
купкою на килимі на сходах. Вона — немовля, що народило
ся сьогодні вдень у її ліжку, юна дівчина, яка одяглася, жінка, 
яка сіла чекати на нове кохання... а тепер вона перетворилася 
на каргу, яка за один вечір постаріла на ціле життя. Міс Кеті 
підіймає руку, дивиться на вкриті зморшками суглоби паль
ців, на обручку з діамантом, гранованим у формі «маркіз». 
Покрутивши виблискуючий діамант, вона каже:

— Що скажеш, може, запишемо цю мить? — вона має на 
увазі — поїдемо до тайника під собором і виріжемо ці нові
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зморшки на дзеркалі, де збираються її гріхи та помилки. У цьо
му гравірованому щоденнику її таємного обличчя.

Вона підбирає ноги поближче до тіла, притискає коліна до 
грудей. Вона перетворилася на такий же щільний клубок, як 
і пошматовані орхідеї.

Проковтнувши джин за одним разом, вона каже:
— Я така стара дурепа. — Вона крутить лід на дні стакана, 

кажучи: — Чому я завжди відчуваю себе в такому занепаді?
Її серце спустошене. Мій план спрацював ідеально.
Обідок стакана заплямований червоним від її помади, 

кривий обідок залишив червоні відбитки на її обличчі, під
няв кутики її рота догори, створивши посмішку зловісного 
клоуна. Її підводка для очей крапає і створює чорну лінію, 
яка йде вниз із центра кожного ока. Міс Кеті підіймає руку, 
перевертає зап’ястя, щоб подивитися на годинник, — жахлива 
правда оточена рубінами та рожевими сапфірами. Ось вони, 
погані новини, піднесені у витонченому оформленні. Десь у 
нутрощах таунхауса годинник починає відбивати північ. Після 
дванадцятого удару приходить тринадцятий, чотирнадцятий. 
Зараз пізніше, ніж взагалі може бути. На п’ятнадцятому ударі 
моя міс Кетрін підіймає погляд — її захмарені очі тьмяні від 
алкоголю.

Це неможливо. Годинник відбиває шістнадцять, сімна
дцять, вісімнадцять — це дзвонять у двері. А на ґанку, коли 
я відкриваю вхідні двері, чекає пара яскраво-карих очей за 
оберемком троянді лілій.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена восьма

Ми починаємо з панорамного кадру полички на каміні в 
будуарі міс Кетрін, зі строю шлюбних фотокарток і нагород. 
Потім ми переходимо до наступного панорамного кадру, 
пересуваючись упоперек поверхні столика на консолях у її 
вітальні, також переповненого трофеями. Потім настає чер
га ще одного панорамного кадру — камера рухається вздовж 
поличок вітрини в її їдальні. Кожен кадр демонструє хаотич
не багатство нагород і трофеїв. Почесні значки та медалі ле
жать у виставних коробках, які вистелені білим атласом, наче 
крихітні колиски, кожна медаль висить на широкій смужці, 
коробка відкрита. Наче крихітні труни. Полички обтяжені 
круговими чашами з тьмяного срібла, на них гравірування: 
«Кетрін Кентон на честь усіх її досягнень; дарує Об’єднання 
критиків Балтимора». Статуетки, вкриті золотом, від Асо
ціації власників театрів у Клівленді. Мініатюрні статуї бо
гів і богинь, крихітні, завбільшки з немовля. За Її видатний 
внесок. За Роки, які вона присвятила. Ми рухаємося крізь 
цей хаос гравірованих дрібничок, цих дипломів з відзнакою 
коледжів на Середньому заході. Така собі вдячність 375-ї 
проби від Клубу театральних акторів Фінікса. Гільдії жур
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налістів Сіетла. Об’єднаної спільноти трагіків Мемфіса. Ве
ликої громади драматичних акторів Мізули. Крижані, спала
хуючі, тихі, наче після оплесків. Останній панорамний кадр 
закінчується, коли брудна ганчірка падає і закриває одну з 
позолочених статуй, потім камера від’їжджає, щоб показати 
мене, котра витирає нагороду від пилу, полірує її та ставить 
назад на поличку. Беру іншу, полірую її та ставлю на місце. 
Підіймаю іншу.

Все це демонструє нескінченну природу моєї роботи. До 
того часу як я з ними покінчу, перші нагороди вже треба буде 
знову витирати від пилу й полірувати. Ось так я пересуваюсь 
зі своєю брудною бавовняною серветкою, насправді найніж- 
нішою ганчіркою для пилу.

Кожного місяця якесь об’єднання спокушає міс Кеті удос
тоїти їх своєю присутністю, нагороджуючи її ще однією посріб
леною урною чи тарілкою, із гравіруванням «Жінка року», щоб 
вона теж збирала пил. Уявіть собі, що кожен комплімент, який 
вам доводилося отримувати, став явним, втілився в металі 
чи камені, і вони тепер наповнюють ваш дім. Цей жахливий 
тягар, який зростає, тягар вашої Відданості й Таланту, ваших 
Внесків та Досягнень, забутий усіма, окрім вас. Кетрін Кентон, 
Велика Гуманістка.

Упродовж цього епізоду, завжди за кадром, ми чуємо сміх 
чоловіка й жінки. Міс Кеті та якогось знаменитого актора. 
Ґреґорі Пека чи Дена Дюрея. Її дзвінкий сміх змінюється його 
басовитим реготом. Пізніше, коли я прибираю пил із наго
род у бібліотеці таунхауса, сміх проникає до мене з вітальні. 
Одначе, коли я йду за звуком, кожна наступна кімната вияв-
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ллється порожньою. Сміх завжди лунає десь за новим рогом 
чи за наступними дверима. Знаходжу я тільки нагороди, 
які темнішають від плям. Такі знаки відзнаки — масивні, 
з нікчемного свинцю чи чавуну, вкритого тонким шаром 
позолоти. З кожним прибиранням — ще тьмяніші, витерті 
та брудні.

В її будуарі, по телевізору, моя міс Кеті їде у відкритому 
кінному екіпажі через Центральний парк, сидячи поряд із 
Робертом Стеком1. За ними волочиться гігантська маса білих 
повітряних кульок. Скрипка йде на крещендо, Стек опиняєть
ся зверху на міс Кеті, її кулак розкривається, вона випускає 
божевільні кульки, і ті розсипаються й пливуть угору, б’ючи 
довгими хвостами з білої мотузки.

На декількох поличках балансують ножиці, достатньо 
великі для Веселого Зеленого Гіганта2, мідь, яку полірували, 
доки вона не змогла зійти за щось коштовне, гострі леза 
довгі, як ноги міс Кеті. Вона використала одну пару, щоб 
перерізати стрічку на церемонії відкриття шестирядної ав
томагістралі «Очоа-Кі». Ще одна пара ножиць перерізала 
стрічку на відкритті Регіонального торговельного пасажу 
Спрінґ-Вотер. Інша пара, велика, як золота дитина, яка грає 
паяца, — ці перерізали стрічку перед супермаркетом. На 
меморіальному мосту Льюїса Дж. Редслоупа. В Теннессі на 
складальному заводі «Скайлайн Майкроцелюлар, Інкорпо- 
рейтед».

1 Роберт Стек  (1919—2003) — відомий американський кіноактор.
2 Веселий Зелений Гігант (Jolly Green Giant) — рекламний символ продукто

вої компанії «Ґрін Джайант», один з найвідоміших у рекламній індустрії, образ 
якого використовувався і в багатьох художніх фільмах.
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По телевізору на кухні міс Кеті лежить на ковдрі біля 
Корнела Вайлда1. Коли Вайлд лягає на неї, камера дає великий 
план бівачного вогнища поблизу них — воно плюється вогнем 
і потріскує.

Полички заповнені відмичками, такими важкими, що під
няти їх можна тільки обома руками. Олово обробили так, щоб 
воно блищало яскраво, наче платина. їх подарували «Омаха 
бізнес фазерз» і торговельна палата Топеки. Ключі до Спокейн, 
штат Вашингтон, які міс Кеті подарував його честь, справед
ливо шанований мер Нельсон Редінґ. Гравіровані ключі до 
Джексон Гоул, штат Вайомінґ, і Джексонвіля, штат Флорида. 
Ключі до Айова-Сіті та Су-Фолз.

По телевізору в їдальні моя міс Кеті їде потягом в одному 
купе із Найджелом Брюсом2. Коли він лягає на неї, потяг за
ходить у тунель.

У вітальні Берт Ланкастер3 повільно лягає на міс Кеті, а 
океанські хвилі накочуються на піщаний пляж. По телеві
зору в комірчині Річард Тодд4 накидається на міс Кеті, а в 
нічному небі спалахують вогні феєрверків на честь Четвер
того липня.

На протязі всього цього монтажу справжня міс Кеті від
сутня. То тут, то там камера може затриматися на залишеній 
сторінці газети, на фотокартці у півтонах, на якій міс Кеті

1 Корнел Вайлд (1915— 1989) — американський актор та продюсер.
2Найджел Брюс (1895—1953) — англійський актор театру та кіно, відомий 

за  роллю доктора Ватсона.
*Берт Ланкастер (1913—1994) — один із найуспішніших акторів амери

канського кіно.
4 Річард Тодд (1919—20)9) — ірландський актор театру та кіно.
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виходить із лімузина, спираючись на руку Вебстера Карлтона 
Вестворда III. Її ім’я, надруковане жирним шрифтом, стоїть 
поряд із його іменем у відділі світської хроніки Шейли Ґрехем 
чи Ельзи Максвелл. Інша фотокартка — вони разом танцюють 
у нічному клубі. А так, таунхаус порожній.

Моя рука підіймає ще один трофей — статуетку якогось 
героя, мускули рук і ніг якого такі малі й голі, як у дитини, 
котрої у міс Кеті ніколи не було, і я масажую її обличчя, не 
надавлюючи, щоб така тонка позолота, таке бліде блищання 
протрималося якомога довше.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена дев’ята

«Найбільш хитрі компліменти, — якось писав драматург 
Вільям Інґ, — здаються такими, що лестять людині, яка робить 
їх, навіть більше, ніж тій людині, котра їх приймає».

Ми ще раз робимо ретроспекцію. Починаємо із швидкого 
панорамування, швидкого настільки, щоб усе було розмитим; 
потім поступово уповільнюємося до довгого операторсько
го кадру, проносимося над круглими столами — за кожним 
із обідніх столів сидять гості. Мерехтіння кожного ока по
вертається до віддаленої сцени, блиск діамантових намист і 
сяючих, сліпучо-білих сорочок для смокінга відбивають світ 
віддалених прожекторів. Ми просуваємося крізь безкрає поле 
білих скатертин і столового срібла — камера наближається до 
сцени. Всі плечі повертаються, викручуються, щоб побачити 
чоловіка, який стоїть наподіумі. Коли зображення фокусуєть
ся, ми бачимо промовця, сенатора Рассела Ворнера, який стоїть 
за мікрофоном.

Усю задню стіну займає екран, який виблискує сірими зоб
раженнями кінофільму. На кілька слів постать Кетрін Кентон 
з ’являється на екрані — на ній шовкова бальна сукня з кор
сетом, це пані Людвіґфон Бетховен. Поки її чоловік, Спенсер 
Трейсі, хропе на задньому плані, вона горбиться над рулоном
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пергаменту, перо затиснуте між її синіх пальців — вона закін
чує партитуру його «Місячної сонати». Її величезне палаюче 
обличчя сліпучо-яскраве, з невикористаної кіноплівки з нітра
ту срібла. Її очі спалахують. Її зуби горять білим.

У публіці всі обличчя виділяються контрастом, напівза- 
гублені у темряві, напівзагублені в яскравому світлі відда
леного прожектора. Забувши про себе на цей час, публіка 
сидить і бачить тільки чоловіка на сцені і чує тільки його 
голос. Усе перекриває сповнений гуркоту грім, грім голосу 
сенатора, посилений мікрофонами, посилювачами, репро
дукторами, і цей сповнений гуркоту голос каже: «Вона є 
нашим блискучим світлом, яке завжди буде вести вперед 
усіх нас, смертних...»

На поверхні екрана ми бачимо мою міс Кеті в ролі дружи
ни Александра Ґрехема Белла, яка відштовхує свого чоловіка, 
Джеймса Стюарта, щоб приховано прислухатися до Міккі Руні, 
яка розмовляє по паралельному телефону, — в неї осина талія 
в сукні з високим коміром. Її зачіска в стилі дівчини з картин 
Ґібсона завершена великим нарядним капелюхом із плюмажем 
із пір’я білої чаплі.

Це — той рік, коли кожна друга пісня на радіо була 
«Happiness, Just a Thing Called Joe» у виконанні Доріс Дей, 
якій акомпанував оркестр Банні Беріґана.

У залі жодне обличчя не привертає нашої уваги. Незважа
ючи на всі перли й краватки-метелики, всі виглядають непри
мітними, як старі характерні актори, костюмовані статисти, 
які радіють, якщо їм вдається потрапити до кадру серед усіх 
інших.
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Біля мікрофону сенатор каже далі:
— Її почуття благородної мети й твердий образ дій подають 

приклад нашим найбільшим очікуванням...
Голос у нього глибокий і твердий, як у Гарі Гудіні чи Антона 

Месмера1.
Цей лепет, подальші приклади того, що має на увазі Волтер 

Вінчелл під висловом «Мастурбація тостом». Чи «Обсмокту
вання похвали», за Геддою Гоппер. За Лоуеллою Парсонз — «На
тяк на позолоту».

Повертаючи голову вбік, сенатор дивиться прямо в залу 
і каже:

— Вона відвідує наш одноманітний світ, наче янгол із 
віддаленого майбутнього, де острах і дурість були перемо
жені...

Камера йде за його поглядом і знаходить міс Кеті та мене, 
які стоять біля куліс, вона не зводить фіалкових очей із під- 
свіченої фігури сенатора. Він одягнений у чорний смокінг. 
Вона — у білу сукню, одна рука в неї зігнута, і бліда долоня 
притискається до серця. Режисер дає знак змінити освітлення, 
спустити ключове світло, посилити світло для наповнення, 
щоб виділити міс Кеті біля куліс. Розставити акторів на сцені 
із сенатором у ролі молодого, який стоїть перед паствою і дає 
клятви, перед тим як дати їй олов’яну здобич, пофарбовану 
золотом, замість обручки.

Не дивно, що такі яскраві вогні, здається, постійно оточені 
висохлими шкірками такої кількості комах-самогубців.

1Антон Месмер (1734—1815) — єврейський цілитель, який заново винай
шов та застосував практично той магнетичний флюїд у людині, який називали 
тваринним магнетизмом, а гого часу — месмеризмом.
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— Як жінка, вона випромінює чарівність і співчуття, — 
каже сенатор, і його голос лунає по всій залі. — Як людина, 
вона є вічним дивом, — з кожним словом він підіймається до 
її статусу, змішує себе з визнанням її імені та заявляє права 
на величезне придане її слави у недалекій заявці на своє пе
реобрання.

У глибині сцени безкрає світле обличчя моєї міс Кеті 
з’являється в ролі дружини Клода Моне, який малює свої 
знамениті водяні лілії. Її ідеальний колір обличчя завдячує 
Лілі Даше. Її губи — П’єру Філіпу.

— Вона — мати, якої нам усім бракувало. Дружина, яку 
ми всі мріємо знайти. Жінка, з якою всім іншим хочеться 
конкурувати, — каже сенатор, надаючи блиску й поліруючи 
образ міс Кеті перед тим, як вона з’явиться. Перед тим, як 
представити її своїй публіці відданих. Цей чужинець, якого 
вона ніколи в житті не бачила, — підлещується до її фа
натів, доводячи їх до невеликого божевілля від сподівань, 
перед тим як вона приєднається до нього у світлі прожек
торів.

Ще більше «Звеличення влучних звеличувань» і «Пере
конливого підлабузництва» чи «Похвальних блювот» в очах 
Чоллі Нікербокера.

Все звучить набагато краще, коли виходить із рота чо
ловіка.

У мене в руках стиснутий пальцями сценарій, який я дуже 
скрутила, — єдина перспектива роботи, що її моїй міс Кетрін 
запропонували за останні кілька місяців. Фільм жахів про 
стару жрицю вуду, яка створює армію зомбі, щоб заволодіти
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світом. У фіналі жінку-ватажка, яка несамовито кричить, 
розчленовують і з’їдають дикі мавпи. Лін Фонтен і Айрін Данн 
уже пройшли на ролі в цьому проекті.

Ця нагорода, яку тримає сенатор, — вона ніколи не буде 
світитися так яскраво, як світиться зараз, до того, як її вру
чать, поки цей предмет усе ще знаходиться поза хваткою міс 
Кеті. З цієї відстані і сенатор, і вона виглядають так ідеально, 
наче один пропонує іншому цілковите блаженство. Сенатор 
Фелпс Рассел Ворнер — він той чужинець, який стане шостим 
з її «Джаз-бенду колишніх». Він сам — приз, який здається 
достойним будь-яких зусиль із протирання та полірування 
всього, що залишилось від її життя.

У кожній коронації є елементи фарсу. Певно, треба спо
чатку стати беззубим старим левом, перш ніж така кількість 
людей ризикне приголубити тебе. Всі ці жерстяні копії Кен- 
нетаТінана1, які намагаються довести, що їх погляди хоч чо
гось варті. Сміховинні точні копії Джорджа Бернарда Шоу та 
Александра Волкотта. Ці невдалі актори й письменники, юрба, 
яка ніколи не створила жодного вартісного мистецтва, тепер 
вони пропонують нести шлейф сукні міс Кетрін, сподіваючись 
причепитися на поїздку з нею до безсмертя.

Сильно підсвітивши очі, переходимо до середнього плану 
обличчя міс Кеті, її реакції, коли голос сенатора поза кадром 
каже:

— Ця жінка пропонувала найкраще в цілій ері. Вона про
кладала шляхи, на які до неї ніхто не наважувався ступити. їй

1 Кеннет Тінан (1927—1980) — впливовий критик британського театру, який 
уперше сказав «fuck» у прямому ефірі BBC.
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одній належать такі незабутні ролі, як дружини графа Дракули 
та дружини президента Ендрю Джексона.

За ним показують сцени з «Історії Джина Крупи» і «Легенди 
про Чингісхана». Міс Кеті, яку знімали на чорно-білу плівку, 
цілує Бінґа Кросбі на терасі пентхауса, що виходить на чудовий 
панорамний мет-пейнтинґ1 обріїв Манхеттена.

У світлі прожектора багряно-червоне голе чоло блищить 
не менше за нагороду. Він стоїть гордовито, широкі плечі 
звужуються до патентованих шкіряних туфель. Рожево-мясне 
факсиміле Оскара. Вище і за вухами залишки волосся від
ступають, наче ховаючись від уваги натовпу. Жалюгідно, як 
легко сильний прожектор може стерти будь-які прояви віку 
чи характеру людини.

Саме цей рожевий манекен каже:
— Ось краса, яка залишиться в колективному розумі люд

ства, саме її мужність і розум демонструють краще з того, чого 
можуть досягти людські створіння.

Вихваляючи тендітність цієї жінки, сенатор здається 
більш сильним, благородним, щедрим, люблячим, навіть 
більш високим і вдячним. Цей великогабаритний чоловік 
здається меншим, коли леститься до цієї крихітної жінки. 
Такі красиві, фальшиві компліменти — чоловічий еквівалент 
жіночого крику від удаваного оргазму. Перший створений 
для того, щоб затягти жінку до ліжка. Другий — для того, 
щоб якнайскоріше закінчити сексуальне спілкування та

1 Мет-пейнтин/  (англ. Matte Painting) — так називають великомасштабні 
мальовані зображення, які використовуються в кінематографі, на телебаченні 
та у виробництві комп’ютерних ігор для створення ілюзії навколишнього се
редовища.
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виштовхати чоловіка з ліжка. Коли сенатор каже ці слова, які 
безтямно хоче почути будь-яка жінка, він еволюціонує. Його 
широкі плечі й товста шия троглодита стають люблячим 
батьком, ідеальним чоловіком. Покірним слугою. Ця форма 
дикого неандертальця змінюється. Його зуби стають скоріше 
посмішкою, аніж вищиром. Його волохаті руки — інстру
ментами замість зброї.

— Сьогодні ввечері ми скромно благаємо її прийняти 
наше захоплення, — каже сенатор, гойдаючи нагороду на 
ручках. — Але вона сама — приз, який мріють отримати всі 
чоловіки. Вона — головний коштовний камінь нашої амери
канської театральної традиції. Щоб ми могли висловити їй 
наше захоплення, леді та джентльмени, дозвольте представити 
вам... Кетрін Кентон.

Заслуговуючи аплодисменти — не для вистави, а для того, 
щоб просто не померти. Ця подія, і її знайомство із сенатором, 
і її шлюбна ніч.

Гадаю, це дає втіху, мабуть, відчуття самоконтролю — коли 
робиш собі більшу шкоду, ніж та, яку світ насмілиться завдати 
тобі.

Сьогодні ввечері — ще один наскок у великий пустир, який 
зветься середнім віксм.

Після цієї репліки моя міс Кеті виходить на сцену, зс е 
ляючись саме під час оглушливих аплодисментів. Вона жадала 
цих аплодисментів більше, ніж будь-якого курячого обіду, 
який може запропонувати така подія. Сцена, розбита спала
хами сотень фотоапаратів. Посміхаючись, широко розкривши
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руки, вона приймає обійми сенатора, а також цей позолочений 
мотлох.

Виходячи із ретроспекції, ми повільно переходимо до вели
кого плану, який демонструє ту саму нагороду, із гравіруванням 
«Від прихильників драми Великого Лос-Анджелеса із округу 
Західний Шуйлер». Через десятиліття вона стоїть на поличці, 
золото захмарене плямами, вся вона покрита павутинням. 
Через секунду шматок білої тканини накриває нагороду, і чи
ясь рука підіймає її з полички. Камера від’їжджає, і з’являюсь 
я, яка прибирає пил у вітальні таунхауса. Полірує. Залишки 
павутиння линуть до мого обличчя, а навколо моєї голови 
крутиться кільце з порошинок пилу. За вікнами — темрява. 
Мій погляд зосереджений на чомусь, чого ніхто насправді не 
може побачити.

Поза кадром ми чуємо, як в замку вхідних дверей повер
тається ключ. Протяг колише моє волосся, і ми чуємо, як важкі 
двері відчиняються і зачиняються. Звук кроків, що йдуть 
сходами із фойє на другий поверх. Ми чуємо, як ще одні двері 
відчиняються й зачиняються.

Покинувши нагороду, все ще тримаючи в руці ганчірку 
для пилу, я йду за кроками нагору, туди, де зачинені двері до 
будуара міс Кеті. Годинник б’є другу годину десь у віддаленій 
частині будинку, коли я стукаю у двері, питаючи, чи міс Кеті 
потрібна допомога з блискавкою. Чи потрібно їй, щоб я дала 
їй ліки. Наповнила їй ванну і запалила свічки на камінній 
поличці. На вівтарі.
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З-за дверей будуара — жодної відповіді. Коли я хапаюсь за 
ручку, вона не повертається в жодному напрямку. Зафіксована. 
Ці двері міс Кеті ще ніколи не зачиняла. Притиснувши одну 
запилену щоку до дерева, я стукаю, знову, й слухаю. Замість 
відповіді зсередини лунає легке зітхання. Зітхання повторюєть
ся — голосніше, ще голосніше, перетворюючись на скрипіння 
пружин матраца. Єдина відповідь — це скрипіння пружин 
матраца, яке повторюється, —• скрипіння таке ж пронизливе 
й постійне, як сміх.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена десята

Сцена починається з того, що Ліліан Гелман зчепилася у 
битві без зброї з Лі Гарві Освальдом, і вони обоє борються і 
б’ють одне одного біля відчиненого вікна на шостому поверсі 
Техаського сховища підручників, оточені величезними купами 
книг Гелман — «Маленькі лисиці», і «Час дітей», і «Осінній 
сад». По той бік вікна плавно проїжджає автоколона, яка ру
хається через Ділі Плаза, — руки махають, прапори майорять. 
Гелман і Освальд стискають рушницю, сіпають зброю в різні 
боки, і жоден з них не отримує повного контролю. Завдаючи 
жорстокого удару головою, від якого її біляве чоло врізається в 
чоло Освальда і його очі стають скляними й приголомшеними, 
Гелман кричить: «Думай, комуняко! — верещить вона. — Ти 
що, і справді хочеш, щоб Ліндон Джонсон став нашим пре
зидентом?»

Лунає постріл, і Гелман, хитаючись, робить крок назад, 
чіпляється за своє плече, і кров струменить, пульсуючи, по
між її пальців. На відстані крихітний рожевий капелюшок від 
Гелстона на голові Жаклін Кеннеді залишає поле обстрілу, а ми 
чуємо другий постріл. Третій постріл. Четвертий...

Лунають постріли, а зображення змінюється на кухню 
Кетрін Кентон, де я сиджу за столом і читаю сценарій під на
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звою «Спаситель двадцятого сторіччя», який написала Лілі. 
Сонячне світло проходить крізь вікна у провулок під таким 
кутом, що можна припустити: зараз пізній ранок або полу
день. На задньому плані ми бачимо сходи для слуг, які ведуть 
на другий поверх. Постріли не припиняються — сприйняття 
звуків, які, як зараз виявляється, лише звуки кроків, що йдуть 
сходами до кухні, звуки уявної послідовності кадрів, яка стікає 
кров’ю у нашу реальність.

Я сиджу й читаю, а нагорі сходів для слуг з’являється 
пара ніг — вони взуті в рожеві домашні черевики на товс
тих, важких підборах, які стукають вниз сходинками, а за 
ними з’являється дуже тонкий рожевий пеньюар, обшитий 
рожевим пір’ям чаплі, яке коливається. Спочатку одна гола 
нога з’являється з прорізу спереду — рожева й бездоганна 
від щиколотки до стегна, потім друга нога з’являється з-під 
пеньюара, в міру того як фігура спускається нижче й нижче. 
Халатик метляється по тонких щиколотках. Кроки лунають, 
гучні як постріли, поки моя міс Кеті не з’являється повністю 
й не зупиняється у дверях, спираючись на дверну раму — її 
фіалкові очі напівзаплющені, її губи опухлі, помада розма
зана навколо рота і по щоках, червона пляма протяглася від 
носа до підборіддя, її обличчя завмерло у хмарі рожевого 
пір’я. Ставши в красиву позу, міс Кеті чекає, коли я відірву 
погляд від сценарію Гелман, і тільки потім вона все ж таки 
дивиться в мій бік і каже: «Я така щаслива, що більше не 
самотня».

У бойовому порядку на кухонному столі вишикувалися 
різноманітні нагороди й пам’ятні подарунки — з потьмянілого 
золота й срібла, демонструючи різну міру запиленості й зне
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важення. Серед них опинилися й відкритий флакон срібного 
лаку, й брудна ганчірка для полірування.

Тримаючи щось в обох руках, які вона ховає за спиною, 
моя міс Кеті каже:

— Я купила тобі подарунок... — І вона робить крок убік, де
монструючи коробку, обгорнуту срібною фольгою, перев’язану 
широкою смужкою червоного оксамиту, зав’язану так, щоб 
утворити бант завбільшки з капустину. Бант глибокого чер
воного кольору, наче троянда.

Погляд міс Кеті переходить на нагороди, і вона каже:
— Викинь це сміття, будь ласка. — Вона каже: — Просто 

спакуй усе це і сховай десь. Мені більше не потрібна любов 
першого-ліпшого незнайомця. Я знайшла любов ідеального 
чоловіка...

Тримаючи загорнутий пакунок перед собою, пропонуючи 
мені коробку, загорнуту у фольгу й перев’язану червоним 
оксамитом, міс Кеті заходить до кімнати.

На сторінці сценарію Лілі Гелман тримає Освальда в «пов
ному нельсоні»1 — його руки скручені й заведені йому за голову. 
Одним швидким, широким ударом ноги Лілі підсікає Освальда, 
і він падає на підлогу, де вони продовжують боротьбу, дря
паючи одне одного на запиленому бетоні — обидва поруч із 
зарядженою рушницею.

Міс Кеті ставить пакунок на кухонний стіл біля мого ліктя 
і каже:

—З днем народження. — Вона підштовхує коробку, так що 
вона врізається в мою руку, й каже: — Відкрий.

1 «Повний нельсон» — борецький захват, у якому супротивника тримають із
заду двома руками, просунувши їх йому під пахви, а кисті зводять на його шиї.
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У сценарії Гелман Лілі робить надлюдське зусилля і не
самовито кричить. Тиша пакгаузу порушується тільки хрю
канням та важким диханням, похмурим звуком боротьби — 
іронічний контраст до аплодисментів і фанфар, звуків труб 
загонів на марші, розмитих фігур жінок-тамбурмажорів, які 
йдуть, високо піднімаючи ноги і розмахуючи хромованими 
жезлами, які спалахують і крутяться на палючому техасько
му сонці.

Не підводячи очей від сторінки, я кажу, що сьогодні не мій 
день народження.

Переводячи погляд з однієї нагороди на іншу, моя міс Кеті 
каже:

— Усі ці «Досягнення за життя»... — Її рука поринає в 
невидиму кишеню її пеньюара і з’являється знову з гребін
цем. Міс Кеті проводить гребінцем по своєму фарбованому 
у золотавий колір волоссю, біля коренів якого вже можна 
побачити стрічку сивини, віком у день чи два, потім відводить 
гребінець від голови, дозволяючи довгим локонам упасти на 
плечі, і каже: — ...усі ці «Внески за життя» примушують мене 
відчувати ніби... померлою.

Не чекаючи на мене, міс Кеті каже:
— Дозволь, допоможу, — і вона сіпає за стрічку.
Одним жестом моя міс Кеті розпускає чудовий бант, під

чіплює срібний папір, відриває фольгу від коробки. Вона знімає 
кришку з коробки, і я бачу складки чорної матерії. Чорна сукня 
завдовжки до коліна. А під нею лежить фартух із нагрудником, 
із накрохмаленого білого льону, і маленький чепчик, з якого 
стирчать шпильки для волосся.
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Запах її волосся, її шкіри, натяк на «Бей рам», одеколон 
Вебстера Карлтона Вестворда III. Пако користувався «Роман 
бріо». Сенатор користувався «Олд лайм». До сенатора, член 
«Джаз-бенду колишніх» номер п’ять, Теренс Террі, користував
ся «Інґліш лезер». Сталевий магнат користувався одеколоном 
«Кнайз».

Залишивши сукню на столі, міс Кеті проходить по сцені 
вправо, все ще розчісуючи волосся, туди, де стає на носки 
рожевих домашніх туфель і тягнеться до телевізора на моро
зильній камері. Екран загоряється, коли вона вмикає прилад, 
і обличчя Пако Еспозіто набуває форми, так само поступово, 
як риба, що випливає до поверхні темного ставка. Чоловічий 
еквівалент діамантового намиста — стетоскоп — висить у 
нього на шиї. Маска хірурга запхнута під підборіддя. Все ще 
тримаючи скривавлений скальпель, Пако проштовхує свого 
язика до горла інженю Джинн Іґелз1, яка одягнена в уніформу 
в червону й білу смужки.

«Я не хочу, щоб агентство з розміщення капіталу здога
далося, що ти більше, ніж служниця», — каже моя міс Кеті. 
Вона переводить круглий перемикач на інший телеканал, де 
Теренс Террі танцює головну партію в батальйоні Люнебурґа 
проти Наполеона в битві під Ватерлоо. Все ще проводячи 
гребінцем по волоссю, міс Кеті перемикає на третю станцію, 
де з’являється вона сама, Кетрін Кентон, у чорно-білому 
кіно, грає роль матері Ґрір Ґарсон у ролі Луїзи Мей Аль- 
кот проти Леслі Говард у біографічному фільмі про Клару 
Бартон.

1 Джинн І/едз (1890—1929) — американська актриса, зірка німого кіно 
1920-х років.
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Вона каже: гав, хрю, куд-кудах... Крістіна і Майкл Кроу- 
форд1.

— Ніщо, — каже міс Кеті, — так не допомагає жінці вигля
дати молодшою, як коли вона тримає власного дорогоцінного 
новонародженого.

Куд-кудах, дзж-ж, іа-іа... Марґо Меррілл.
Знову клацає перемикач, і по телевізору з’являється міс 

Кеті, загримована під давню мумію, вкрита зморшками з ла
тексу, — вона піднімається із саркофага з пап’є-маше, вкритого 
ієрогліфами, щоб загрожувати Олівії де Гевіленд, яка кричить 
і плаче.

Я питаю її — новонародженого чого?
У-у-ху, цвірінь, му... Джозефін Бейкер і вся її сім’я Райдуги2.
У швидкому кадрі-вставці ми бачимо таке: сукня, там, 

на кухонному столі, цей подарунок — вона вкрита довгими 
золотаво-каштановими волосками того насиченого кольору 
червоного дерева, якого волосся набуває тільки тоді, коли воно 
мокре. Відкинута обгортка, смужка й гребінець — я маю їх 
підібрати. Чорна сукня — це ж уніформа покоївки.

Моє становище в цьому домі зовсім не відповідає посаді 
простої покоївки, чи куховарки, чи фрейліни. Мене в жодному 
разі наймали не як служницю.

Це не подарунок на день народження.

1 Крістіна і Майкл Кроуфорд — американські актори.
2 Джозефін Бейкер (1906—1975) — американська актриса і танцівниця, яка 

в 1937 році прийняла французьке громадянство. Вона також була відома як 
активний борець за громадянські права. В 1950-х роках на знак протесту проти 
расизму в Сполучених Штатах усиновила 12 дітей з різним кольором шкіри, яких 
називали сім’я Райдуги.
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— Якщо в агентстві мене запитають, думаю, назву тебе аи 
pair\  — каже міс Кеті, стоячи навшпиньки, майже притуля
ючись носом до власного зображення на телеекрані. — Мені 
дуже подобається це слово... аи раігу — каже вона. — Воно 
звучить майже... по-французьки.

У сценарії Лілі Гелман, охоплена жахом, дивиться, як прези
дент Джон Ф. Кеннеді та губернатор Джон Коннелі2 вибухають 
фонтанами крові. Притиснувши руки до боків, стиснувши 
кулаки, Лілі відкидає голову назад і випорожнює рот, горло, 
випорожнює легені одним довгим, виючим «Ні-і-і-і!..» Негнуч
кий силует її болю намальований на тлі широкого, яскраво- 
блакитного неба Далласа.

Я сиджу і дивлюсь на зім’яту уніформу, на розірваний 
пакувальний папір. Забуті волоски. Сценарій, який лежить, 
відкритий, у мене на колінах.

— Через хвилинку можеш принести нам каву, — каже міс 
Кеті, затуливши екран телевізора долонею. Підібравши низ 
пеньюара і піднявши його, вона переходить через сцену вправо, 
до кухонного стола. Там міс Кеті вириває чепчик з відкритої 
коробки і каже: — На майбутнє — містер Вестворд любить 
каву з вершками, а не з молоком.

1 Аи pair (читається «о пер») — програма культурного обміну, яка дає мож
ливість молоді подорожувати та жити в іншій країні, мешкаючи в  іншій ро
дині. В обмін на особисте місце проживання, харчування та кишенькові гроші 
учасник програми доглядає за дітьми та виконує легку домашню роботу. Строк 
перебування у родині, як правило, становить один рік. Також терміном Au Pair 
називають учасницю програми.

2 Джон Коннелі (1917—1993) — американський державний і політичний діяч. 
В 1963 році, в бутність губернатором Техасу, супроводжував президента Кеннеді 
в його поїздці по штату. Коли Кеннеді було смертельно поранено, Коннелі їхав
з ним в одному автомобілі.
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Надягнувши чепчик мені на маківку, вона каже:
— Voila! — Вона каже: — Сидить ідеально. — Щільно при

тиснувши чепчик мені до голови, міс Кеті каже: — Це італій
ською, означає — prego.

На моєму скальпі —• жало: ледь чутні уколи шпильок, 
такі ж гострі й кусючі, як корона з колючок. І тут — повільне 
затемнення, наче з-за екрана, ми чуємо, що у двері дзвонять.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена одинадцята

Якщо дозволите мені відволіктися і зануритись у дещо 
іншу тему, то я б хотіла поговорити про природу рівноваги. 
Або балансу, якщо хочете. Сучасна медична наука вияви
ла, що людські істоти, здається, регламентуються заздале
гідь визначеним, збалансованим відношенням росту й ваги, 
мужності й жіночності, і якщо втрутитися в ці формули, це 
може призвести до трагедії. Наприклад, коли «Ар-Кей-Оу 
Рейдіо», і «Моноґрем», і «Репаблік Пікчерз» почали пропи
сувати ін’єкції чоловічих гормонів для того, щоб зробити 
грубішими деяких з їхніх найбільш кволих акторів чоловічої 
статі, які працювали за контрактом, ненавмисним резуль
татом стало те, що у цих справжніх чоловіків повиростали 
цицьки, більші, ніж у Клодет Кольбер і Ненсі Келлі. Вияв
ляється, людське тіло, коли йому надають зайвого тестосте
рону, підвищує власне виробництво естрогену, таким чином 
завжди намагаючись повернутися до власного балансу чо
ловічих і жіночих гормонів.

Таким же чином, актриса, яка занадто морить себе голо
дом, знижуючи вагу до значно нижчого рівня, ніж природний, 
скоро побачить, що вага її злетіла набагато вище за природний 
рівень.
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Базуючись на десятиліттях спостережень, я припускаю, 
що неочікувані, високі рівні зовнішньої хвали завжди сти
мулюють таку ж саму кількість внутрішньої ненависті до 
себе. Більшість любителів кіно знайомі зі сценічно неврівно- 
важеним психічним здоров’ям такої собі Френсіс Фармер1, із 
надлишком лібідо якогось Чарлі Чапліна чи Еррола Флінна, 
й хімічною поблажливістю якоїсь Джуді Ґарланд. Такі прояви 
завжди сміховинно великі, вони граються занадто підкреслено. 
Моє припущення полягає в тому, що та чи інша знаменитість 
просто намагалася пристосуватися — інстинктивно шукаючи 
природної рівноваги — до противаги величезної та позитивної 
уваги публіки.

Моє покликання не має нічого спільного із сиділкою чи 
тюремником, нянькою чи аи раіг9 але впродовж періодів 
найбільшого публічного вітання до моїх обов’язків завжди 
входило захищати міс Кеті від неї самої. О, ці передозування, 
які я не допустила... шахрайські схеми інвестування в землю, 
які я не дала їй профінансувати... дуже недоречні чоловіки, 
яких я прогнала від її дверей... усе через те, що тієї ж миті, 
коли світ заявляє, що якась людина безсмертна, — у цей са
мий момент ця людина зробить усе, щоб довести: світ поми
ляється. Всупереч гарячим прес-релізам і оглядам найбільш 
славетні жінки морять себе голодом, чи ріжуть собі вени, 
чи труяться. Чи знаходять чоловіка, який з радістю зробить 
це для них.

1 Френсіс Єлена Фармер (1911-І 970) — американська акторка; стала відомою 
через свою скандальну та трагічну долю, у тому числі через госпіталізації акторки 
до психіатричної лікарні.
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Ця наступна сцена відкривається повною темрявою. Чор
ним екраном. Щодо аудіозв’язку, то ми знову чуємо дзво
ник у двері. Коли загоряються вогні, ми бачимо внутрішню 
частину вхідних дверей, а з фойє — тінь фігури, яка падає 
біля дверей, — формою вона нагадує людину, яка стоїть на 
ґанку. У щілині яскравого сонячного світла під дверима ми 
бачимо однакові тіні двох ніг, які рухаються. Дзвоник знову 
дзвонить, і я входжу в кадр — на мені чорна сукня, фартух із 
нагрудником, як у покоївки, і білий чепчик. Дзвонять утретє, 
і я відчиняю двері.

У фойє смердить фарбою. Весь будинок смердить фарбою.
У відчинених дверях стоїть фігура, підсвічена ззаду і 

перетримана в сліпучому блиску світла. Зйомка з нижньої 
точки — силует цього невиразно вималюваного, світлого 
відвідувача наводить думки на янгола з крилами, які скла
дені в нього по боках, і з ореолом, який палахкотить у нього 
навколо маківки. У наступному кадрі фігура робить крок 
уперед, до ключового світла. У рамці відкритих дверей стоїть 
жінка, одягнена в білу сукню, плечі її обгортає коротка біла 
пелерина, на ногах ортопедичні туфлі. На голові в  неї ба
лансує накрохмалена біла шапочка з великим червоним 
хрестом. На руках жінка гойдає немовля, загорнуте в біле 
покривало.

Ця сяюча жінка в білому, яка тримає рожеву дитину, здаєть
ся моїм дзеркалом: жінки, одягненої в чорне, яка тримає 
бронзову нагороду, що загорнута в заплямовану, запилену 
ганчірку. Кадр іронічного паралелізму.
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Кількома кроками нижче на ґанку стоїть друга жінка, 
черниця, одягнена в чорну сукню й чадру, на руках вона ко
лише немовля, світловолосе, наче мініатюрна Інґрід Берґман. 
Шкіра в нього чиста, як у крихітної Дороті Макґуайр. Те, що 
Волтер Вінчелл називає «невеличке зібрання нації».

На тротуарі стоїть третя жінка, одягнена у твідовий кос
тюм, її пальці в рукавичках стискають ручку дитячої коляски. 
У колясці сплять ще дві дитини.

Няня питає:
— Чи Кетрін Кентон вдома?
Поза нею черниця каже:
— Я з лікарні Святої Єлизавети.
Жінка у твіді на тротуарі каже:
— Я з кадрового агентства.
На узбіччі з таксі виходить ще одна няня в уніформі, яка 

несе дитину. З-за рогу наближається ще одна няня, в неї на 
руках — дитина. Зображення фокусується, і ми бачимо, що 
до таунхауса прямує ще одна черниця, яка несе ще один ро
жевий клунок.

Поза екраном ми чуємо голос міс Кеті, яка говорить: «Ви 
приїхали...» Камера розвертається на 180 градусів, і ми бачимо 
її: вона йде сходами з другого поверху, в руці вона тримає пен
зель, з щетини якого падають довгі, повільні краплі рожевої 
фарби. Міс Кеті підкотила рукава сорочки — це біла парадна 
чоловіча сорочка, на кишені на грудях вишито «О. Д.» — мо
нограма четвертого члена «Джаз-бенду колишніх», Олівера 
Реда Дрейка, есквайра; вся сорочка заляпана рожевою фарбою. 
Кольорова хусточка прикриває її волосся, а на вилиці кінозірки 
розмазана рожева пляма.
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У таунхаусі смердить лаком, їдким і здатним викликати 
задуху, наче від гігантського манікюру; навпроти, на ґанку 
пахне тальком і сонцем.

Ноги міс Кеті сходять з останніх сходинок, а за ними тяг
нуться краплі рожевої фарби. Її штани з синього деніму, під
кочені до колін, дозволяють побачити білі гольфи, які сповзли 
на подряпані шкільні туфлі. Вона повертається до сиділки, і 
її фіалкові очі бігають між булькаючим рожевим сиротою й 
пензлем в її руці. «Ось, — каже вона, — ви не проти?..» І моя 
міс Кеті тикає пензель, з якого крапає рожева фарба, прямо 
в обличчя сиділки.

Дві жінки нахиляються одна до одної, близько, наче ці
лують одна одну в щоки, й міняють сповитий клунок на 
пензель. Біла уніформа сиділки заляпана рожевою фарбою 
через торкання міс Кеті. Сиділка залишається із клейким 
рожевим пензлем.

Склавши руки, щоб утримати підкидька, міс Кеті ро
бить крок назад і повертається, опинившись обличчям до 
дзеркала на повний зріст у фойє. Її відображення — наче 
Сьюзан Гейворд чи Дженіфер Джоунс1 у «Святій Жанні» 
чи «Пісні Бернадетт», наче сяюча Мадонна з дитиною, як 
її намалював Караваджіо чи Рубенс. Однією рукою моя міс 
Кеті протягує руку до задньої частини шиї, просовує палець 
у вузол хусточки й стягує її з голови. Коли хусточка падає на 
підлогу фойє, міс Кеті трясе волоссям, повертаючи голову з 
боку в бік, доки її золотаво-каштанове волосся розстилаєть
ся, м’яке й широке, наче вуаль, обрамляючи її плечі, а біла

1 Сьюзан Гейворд, Дженіфер Джоунс — американські акторки.
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сорочка натягується на її грудях, обрамляючи крихітного 
новонародженого.

«Такий piece de resistance\ — каже міс Кеті, чухаючись 
носами з маленьким сиротою. Вона каже: — Це італійською, 
означає... gemutlichkeit2».

Фіалкові очі міс Кеті розкрилися, широко-широко, вони 
витрішкуваті, як у Рубі Кілер, коли вона грала незайману дів
чину в парі з Діком Пауелом під керівництвом Басбі Берклі. 
Її довгі руки кінозірки; щоки, зіпсовані лише пастельними 
стигмами рожевої фарби. Не зводячи очей з відображення в 
дзеркалі фойє, міс Кеті повертається на три чверті вліво, потім 
вправо, і кожного разу напівзаплющує очі й привітно киває 
головою. Вона ще раз киває, повернувшись до дзеркала анфас, 
її посмішка розтягує її обличчя так, що не видно зморшок, її 
очі світяться слізьми. Це — така ж вистава, що її міс Кеті дала 
минулого місяця, коли приймала нагороду за життєвий внесок 
від Гуртка незалежних фільмів Денвера. Просто ідентичні 
жести та вираз обличчя.

Через секунду вона розвантажує малюка, повертаючи 
клунок сиділці. Міс Кеті хитає головою, зморщує свій носик 
кінозірки й каже: «Дайте мені поміркувати про це...»

Коли черниця підіймається сходинками ґанку, міс Кеті 
засовує два пальці в кишеню з грубого полотна й витягує 
звідси картонку з білого паперу... Вона тримає зразок тка
нини відтінку «медовий захід сонця» біля рожевої щоки хе
рувима, вивчаючи карточку й щоку одночасно. Хитаючи

1 Найкраще^]).,).
2 Затишок (нш.).
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головою й розтягнувши губи в посмішці, вона каже: «Роз
ходяться». Зітхнувши, міс Кеті каже: «Ми вже пофарбували 
стіни. У три шари», — вона знизує плечима кінозірки й каже 
черниці: «Ви ж розумієте».

Наступний новонароджений. Міс Кеті нахиляється до його 
сонного обличчя й нюхає. Використовуючи пульверизатор, 
вона наносить на ніжні губи й шкіру «Паіг du Temps», і крихітна 
невинна дитина починає репетувати. Відсахнувшись, міс Кеті 
хитає головою —- ні.

Наступний новонароджений-булькотій. Міс Кеті нахи
ляється занадто низько, й гарячий попіл падає з кінчика її 
сигарети, в результаті чого починається хаос із крихітних 
криків й лупцювання. Запах урини й спаленої бавовни. Наче 
гарячу праску залишили занадто довго на наволочці, замо
ченій в аміаку.

Інший підкидьок, виявляється, на один тон заблідий для 
нових портьєр у дитячій кімнаті. Тримаючи зразок тканини 
біля клунка, що звивається, міс Кеті каже: «Це майже «ідеальна 
хурма», але не зовсім “вишнева бомба”»...

У двері дзвонять усю другу половину дня. Весь день ви
снажена «Придбанням нащадків», як це називає Гедда Гоппер. 
«Переглядом малих», у семантиці Лоуелли Парсонз. Незмінний 
парад уживаних пустунів і небажаних кіндерів. Постійний 
потік нянь, черниць і агентів з усиновлення, кожна з яких 
червоніє та витріщається, тиснучи рожеву, липку від фарби 
руку міс Кеті. Кожна базікає: цвірінь, куд-кудах, бібі... Реймонд 
Мессі. Швидка зміна кадрів.

Крик віслюка, гав, дзж-ж-ж... Джеймс Мейсон.
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Чергова няня відступає, втікає вулицею, коли міс Кеті питає, 
наскільки важко може бути пофарбувати волосся особливо 
гладкого херувима.

Черговий соціальний працівник викликає таксі після того, 
як міс Кеті маже крихітного підкидька тональним кремом 
«Макс Фактор» — основою для макіяжу номер шість.

Міцно стуливши губи, вона нависає над малесеньким не
мовлям, кажучи:«Wunderbar» .J  Видихає дим сигарети й додає: 
«Це латиною, означає — que bueno»2.

Міс Кеті розмахує кожним немовлям у дзеркалі фойє, 
піднімає його й пригортає до себе зморщене маленьке личко, 
вивчаючи ефект, ніби кожен сирота — це новий гаманець чи 
театральний реквізит.

Няв, пронизливий крик, писк... Дженіс Пейдж3.
Чергового пустунчика вона бруднить губною помадою.
Черговий — міс Кеті нахиляється занадто близько, занадто 

швидко і проливає на новонародженого холодний як лід джин 
«Будлз» зі свого бокала мартіні.

Черговий — вона хмуриться, дивлячись на нього, а її дов
гі блискучі нігті підчіплюють родимку чи дефект на його 
гладенькому, рожевому лобі. «Як сказали б іспанці, — каже 
вона, — que sera sera»4.

Це «Масове прослуховування дітей», як його б назвав 
Чоллі Нікербокер, триває всю другу половину дня. Це про
слуховування. Різні дитячі коляски вишиковуються в лінію,

1 Чудово (чім.).
2 Як чудово (лат.).
3Рейнонд Мессі, ДжйАсМейсон, Дженіс Пейдж — американські актори.
4 Що має тралитися, тетрапиться (ісп.).
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чергу, яка розтяглася на півкварталу. Ця виставка покинутих 
немовлят, продуктів незапланованих вагітностей, нащадків 
розбитих сердець — ці рожеві й повнощокі сувеніри ґвал
тування, нерозбірливості у зв’язках, інцесту. Потягу. Вони 
перебувають на штучному вигодовуванні — ці залишки роз
лучень, насильства в родині та смертельних хвороб. І коли 
пензель у моїй руці, його рожеві волосинки стають жорстки
ми, малюки продовжують прибувати — як доказ поганого 
вибору. Як змитий із палуби й прибитий до берега вантаж, 
що спить чи хихикає, залишок того, що колись здавалося 
справжнім коханням.

Кожного невинного міс Кеті тримає, порівнюючи його 
з відображенням у дзеркалі фойє. Знімає дубль за дублем 
однієї сцени. Повертається правим профілем, потім лівим. 
Посміхається від вуха до вуха, потім кліпає віями, опускає 
підборіддя кінозірки, виявляє емоції в кадрах великим планом, 
каже дзеркалу: «Так, вона пречудова. Хочу познайомити вас 
із моєю дочкою: це Кетрін-молодша».

Каже дзеркалу: «Хочу познайомити вас із своїм сином, 
Вебстером Карлтоном Вествордом IV». Вона повторює цей 
рядок діалогу з кожною дитиною, перед тим як передати її 
няні, черниці, соціальному працівнику. Порівнює шматочки 
фарби й зразки тканини. Придивляється до кожної дитини в 
пошуку шрамів чи дефектів. І на зміну кожному немовляті, 
якого міс Кеті відсилає геть, приходять двоє нових, які стоять 
у черзі і чекають на перевірку.

Аж до вечора вона повторює: гав, хрю, іа-іа... Кетрін Кентон.
Хрю, кря, му-у... Вебстер Карлтон Вестворд IV.
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Вона грає дубль за дублем, годинами проходить одне ви
пробування на роль, доки вуличні ліхтарі не починають мигтіти 
й мружитися, світити спочатку нерівним, а потім яскравим 
світлом. Звук руху машин з авеню стихає. На другому боці 
вулиці у вікнах таунхаусів опускають штори. Нарешті сходинки 
перед дверима міс Кеті спускаються на тротуар, спорожнілі 
від сиріт.

У фойє я нахиляюся, щоб підняти хусточку, яка впала 
на підлогу. Краплі рожевої фарби, що впали, розмазані й 
засохлі, формують рожеву доріжку, потік рожевих плям, 
які йдуть сходами аж до низу, йдуть тротуаром... Стежка 
відхилених.

Біля узбіччя зупиняється таксі. Водій відчиняє двері, ви
ходить і відкриває багажник. Він дістає дві валізи й ставить 
їх на тротуар, потім відчиняє задні двері таксі. З’являється 
нога — чоловіча туфля, манжета штанини. Чоловіча рука 
хапає дверцята таксі, обручка з печаткою виблискує золотом 
на мізинці. Із заднього сидіння таксі з'являється кучма, очі 
яскраво-карі, наче пиво із коренеплодів. Спалахує посмішка, 
яскрава, наче феєрверк на Четверте липня.

Зразок може похвалитися широкими плечима Дена ОТер- 
лігі, вузькою талією Марлона Брандо, довгими ногами Стівена 
Бойда, сліпучою посмішкою Джозефа Шильдкраута в ролі 
Робін Гуда.

Навпроти нього моя міс Кеті мчить до дверей і кличе: 
«О, любий...» Її простягнуті руки й пишні груди — відразу ж 
натж на Джулі Ньюмар у ролі Пенелопи, яка зустрічає Одіссея. 
Джейн Рассел у ролі Ґіневри, яка возз’єдналася із Ланцело-
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том. Керол Ломбард, яка мчить, щоб обійнятися з Гордоном 
МакРае1.

Вебстер Карлтон Вестворд III кричить, дивлячись на схо
ди, шляхетний, як Вільям Фролі в ролі Ромео Монтеккі: «Кет, 
дорогенька... — кричить. — Ти можеш заплатити таксисту 
три долари?»

Водій, який стоїть біля валіз, стоїк типу Льюїса Стоуна, 
крутий, наче Фрес Паркер2. Таксі жовтого кольору.

Міс Кеті, із золотаво-каштановим волоссям, що майталало 
за плечима, кричить: «Гейзі! — вона кричить. — Гейзі, віднеси 
багаж пана Вестворда до моєї кімнати!» Двоє безсоромних 
коханців обіймаються, їхні губи зустрічаються, а камера по
вертається навколо них, даючи напливом похорон.

1 Ден ОТерлігі, Марлон Брандо, Стівен Бойд, Джозеф Шильдкраугп, Джулі 
Ньюмар, Джейн Рассел, Керол Ломбард, Гордон МакРае — американські актори.

2 Льюїс Стоун, Фрес Паркер — американські актори.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена дванадцята

Акт перший, сцена дванадцята починається ще однією 
ретроспекцією. Ми ще раз даємо напливом Кетрін Кентон, яка 
колише відполіровану кремаційну урну на руках. Декорації: 
ще раз — погано освітлений склеп Кентонів, декорований 
павутинням, пишно прикрашені бронзові двері відчиняються 
й відчиняються, щоб впустити плакальників. Поличка з каме
ня на задньому плані склепу, в глибокій тіні, на якій стоять 
різні урни, зроблені з бронзи, міді, нікелю. Урна в її руках має 
гравірування «Олівер Ред Дрейк, есквайр» — у ній зберігається 
п’ятий член «Джаз-бенду колишніх» міс Кеті.

Це відбулося того року, коли кожна друга пісня на радіо 
була «Bit’n the Dust», в аранжуванні Каунта Бейсі, у виконанні 
Френка Сінатри.

Моя міс Кеті обіймає урну, піднімає її до чорного мере
жива свого завуальованого обличчя. За вуаллю — її губи. 
Вона залишає зморщений слід поцілунку з губної помади на 
гравірованому імені, потім ставить нову урну на запилену 
поличку поміж інших. Серед пляшок з бренді та люміналом. 
Не запалені поминальні свічки. Єдині інші актори в цьому 
кадрі — я та Теренс Террі, і кожен із нас підтримує міс Кеті під 
лікоть. Лоуелла Парсонз назвала б це «Друзі-підтримники».
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Колекція урн стоїть серед запилених стандартних і великих 
пляшок шампанського. Посудини живих і мертвих, накопи
чені тут у прохолодній, сухій темряві. Весь льох міс Кеті, який 
зберігається разом. Урни стоять. Пляшки лежать на боці, і всі 
покриті сітками й вуалями павутиння.

Гав, хрю, пі... «Дом Періньйон» 1925.
Гав, няв, рев віслюка... «Болінджер» 1917.
Теренс Террі відчищає позолочений свинець із корка на 

одній пляшці. Він крутить петельку, послаблюючи збрую з 
дротів, яка тримає грибоподібний корок у шийці пляшки. 
Тримаючи пляшку над головою, у напрямку порожнього кутка 
склепу, Террі смикає за корок обома великими пальцями, доки 
не розноситься луною «чпок!» — голосно по кам’яній кімнаті, 
і піна виривається із пляшки, бризкаючи на підлогу.

Ревіння, кудкудактання, тихе іржання... «Пер’є-Жуе».
Цвірінь, кря, гр-р-р... «Вдова Кліко».
Цей синдром Туретта щодо бренді.
Террі піднімає бокал для шампанського з камінної полички, 

підносить його до обличчя і складає губи, щоб здути з нього 
пил. Він простягає бокал міс Кеті й наливає його по вінця 
шампанським. Дух холодної пари підіймається й висить над 
відкоркованою пляшкою.

Тепер, коли в кожного з нас є запилений бокал із шампан
ським, Террі піднімає свій у тості: «За Олівера», — каже він.

Міс Кеті та я, ми теж піднімаємо свої бокали й кажемо: 
«За Олівера».

І ми всі п’ємо солодке, брудне, ігристе вино.
Поховане під пилом і павутинням, люстерко лежить дзер

калом донизу у своїй срібній рамі. Після недовгого мовчання
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я піднімаю люстерко й ставлю його, прихиливши до стіни. 
Навіть у тьмяному світлі склепу подряпини виблискують на 
скляній поверхні, кожна прошкрябана лінія — запис змор
шки, яку моя міс Кеті розгладила, чи підтягла, чи витравила 
кислотою.

Міс Кеті підіймає свою вуаль і робить крок до відмітки, 
написаної помадою літери X на кам’яній підлозі. Її обличчя 
опинилося на ідеальній лінії з історією її шкіри. Сиві волоски, 
вибиті на дзеркалі, стають у ряд з її волоссям. Вона підчіплює 
кінчики однієї чорної рукавички, користуючись другою рукою, 
і смикає, доки рукавичка не знімається. Міс Кеті крутить діа
мантову обручку і просту, золоту, передає діамантову мені, а 
золоту кладе на запилену поличку біля урн. Поряд із урнами 
померлих собак. Поряд із колишніми відтінками помади й лаку 
для нігтів — занадто яскравими, тобто занадто молодіжними, 
щоб користуватися ними тепер.

Кожен із різноманітних бокалів для шампанського, постав
лених і розкиданих по склепу, мутний від пилу й колишнього 
вина, обідок кожного бокала — музей різних відтінків помад, 
які залишила в минулому міс Кеті. Підлога, засмічена давніми 
сигаретами, фільтри на деяких огорнуті тими ж давніми ко
льорами помади. Всі ці покинуті напої та цигарки, розкидані 
по поличках, по підлозі, засунуті в кам’яні кутки, — ці декорації 
наче невидима вечірка небіжчиків з коктейлями.

Дивлячись на це — наш ритуал, — Террі засовує руку у 
внутрішню кишеню піджака. Він дістає хромований порт
сигар і різко відкриває його, дістає дві сигарети, які — оби
дві — вставляє між губами. Террі вибиває полум’я з кутка 
хромованого портсигара і підносить його до сигарет. Він змахує
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зап’ястком — полум’я щезає, і Террі кладе тонкий портсигар 
на місце, у внутрішню кишеню. Він дістає одну сигарету з 
рота — вона залишає спіральний слід — і встромляє її між 
червоних губ міс Кеті.

Ця ретроспекція відбувалася задовго до гусячих лапок, 
спричинених Пако Еспозіто. До того, як я надряпувала на 
цьому дзеркалі Доріана Ґрея вертикальні зморшки на лобі 
у сенатора.

Прийнявши діамант, я стаю до роботи: малювання. Я від- 
биваю будь-які нові зморшки, додаю будь-які пігментні плями 
до цього довгострокового запису. Роблю начерк сітки крихіт
них варикозних вен, що зібралися навколо фільтра запаленої 
сигарети міс Кеті.

Террі каже:
— Хочу попередити, леді Кет. — Роблячи ковток брудного 

шампанського, він каже: — Якщо ви приймете мою пораду. 
Вам треба бути обережною.

Як пояснює Террі, занадто багато жінок-зірок в її ситуації 
відкрили свої двері молодому чоловіку чи жінці, комусь, хто 6 
сидів, і слухав, і сміявся. Зосереджена увага може триматися рік 
чи місяць, але, зрештою, молодий прихильник зникне, повер
неться до іншого життя серед людей свого віку. Молода жінка 
вийде заміж і щезне з першою власною дитиною, полишаючи 
актрису — знову — покинутою. Час від часу може приходити 
лист чи телефонний дзвінок. Ведення обліку

Таким саме чином Трумен Капоте підтримував зв’язок із 
Перрі Смітом і Діком Хікоком, коли вони сиділи в камері й 
чекали на страту. Чекав на сприятливий момент. Капоте був 
потрібен фінал для його «Холоднокровного вбивства».
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Кожний великий видавець в Америці приховує книж
ку — аванс уже виплачено якійсь приємній молодій людині, 
красивому, ввічливому слухачеві, який звів кілька вечорів і 
вечер у скандальну біографію зірки і якому залишалося лише 
мати причину смерті, щоб завершити фінальний розділ. Така 
зграя сценічних гієн вже чекала на смерть Мей Вест. Вони 
телефонували Лелії Ґольдоні, сподіваючись на погані новини. 
Проглядали списки померлих у пошуках Гю Марлоу, Емлін 
Вільямс, Пеґґі Касл і Бастера Кітона. Грифи кружляють навколо. 
Більшість уже різними шляхами знайомилися із Рут Донеллі та 
Джеральдіною Фітцджеральд. У даний момент вони сиділи пе
ред каміном у вітальні Ліліан Гіш чи Керол Лендіс, підбираючи 
колючі анекдоти, які їм знадобляться, щоб наростити м’ясо на 
дві сотні сторінок, і їхні хижі очі заносили в пам’ять кожен жест 
Баттерфляй МакКуїн, кожен тік чи особливість Текса Евері1, 
яку можна продати зголоднілій читацькій аудиторії.

Усі ці майбутні бестселери — вони вже були набрані в дру
карні і просто чекали, поки хтось помре.

— Я знаю тебе, Кет, — каже Террі, повертаючи голову вбік, 
щоб видихнути дим. Несвіже повітря склепу, важке від запаху 
диму й плісняви. Він бере обручку із запиленої кам’яної полич
ки й каже: — Я знаю, ти паразитуєш на публіці, навіть якщо 
це лише одна людина.

Якийсь хлопчик-розсильний із бакалійної лавки чи дівчина, 
яка робить огляд доставки додому... ці амбіційні собаки, що 
заблукали, — кожен із них сидить і стук-стукає на іржавій

1 Мей Вест , Лелія Ґольдоні, Гю Марлоу, Емлін Вільямс, Пеггі Касл, Бастер 
Кітон, Р у т  Донеллі, Джерапьдіна Фітцджеральд, Керол Лендіс, Баттерфляй 
МакКуїн, Текс Евері — американські актори.
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друкарській машинці в себе вдома... Гарненький, з широко 
розплющеними очима, схиблений на зірках юнак украде іс
торію життя міс Кеті. Її репутацію. Її гідність. А потім — буде 
молитися про її смерть.

Діамантом я карбую борозни смутку на її лобі. Поновлюю 
історію життя міс Кеті. Її мапу. Дзеркало вже пошкрябане 
роками тривоги, і горя, і шрамів, які документують таємне 
обличчя міс Кеті.

Джуді Ґарленд, каже Террі, та Етель Мерман1 уже ніколи 
не виходили з дому — не публічно, не з колишнім відчуттям 
гордості та гламуром, після того як Жаклін Сьюзан показала 
їх як товстих, п’яних соромітниць, яких грали Нілі ОТара та 
Гелен Лоусон у «Долині ляльок».

У відповідь діамант пронизливо скрипить по склу. Різкий, 
волаючий звук голосіння над небіжчиком.

Упавши на одне коліно на холодну кам’яну підлогу, Террі 
дивиться знизу вгору на міс Кеті й каже:

— Ти вийдеш за мене? Просто для того, щоб охороняти 
тебе. — Він бере її за руку й надіває обручку їй на підмізин
ний палець. Він каже: — Принаймні, доки не з’явиться хтось 
кращий.

Це — педераст і зів’яла кінозірка — те, що Волтер Вінчелл 
називає «Шлюб у відставці». Террі пропонує стати її емоцій
ним охоронцем, службовцем-співмешканцем серед реальних 
чоловіків.

— Наче твій портрет — он там, — сказав Террі, киваючи 
на люстерко в срібній оправі, — будь-який дружній молодий

1 Етель Мерман (1908—1984) — американська акторка та співачка.
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біограф хоче просто виставити на вітрині твої вади й недоліки, 
щоб створити собі кар’єру.

Як і завжди, я проводжу діамантом прямі лінії, щоб пока
зати сльози, які біжать по обличчю міс Кеті.

Я хитаю головою — не треба. Не дозволяй цим тортурам 
повторюватися. Не довіряй ще одному.

Як і завжди, ще один обов’язок моєї роботи — ніколи не 
давити занадто сильно, щоб дзеркало не розбилося.

Моя міс Кеті засовує руку в розріз кишені шуби, дістає 
звідти щось рожеве й кладе його на запилену поличку. Види
хаючи сигаретний дим, вона каже:

— Гадаю, це мені більше не знадобиться...
Так багато років тому міс Кеті серйозно збиралася зали

шити це щось позаду — й назавжди.
Це її гумовий ковпачок проти вагітності.
Террі надіває обручку на її палець.
Міс Кеті посміхається й каже:
— Усе ще тепле. — І додає: — Обручка, не ковпачок.
І я наливаю всім ще по порції шампанського.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена тринадцята

Сцена відкривається великим планом Джона Ґленна1, 
який прив’язаний до крісла астронавта в капсулі косміч
ного корабля «Френдшип-7», першого американця, який 
облетів навколо Землі. За невеличким вікном капсули ми 
бачимо нашу славетну блакитну планету в круговерті білих 
хмаринок, яка висить серед наколених зірок у глибокій чор
ноті космосу. Затягнуті в рукавички руки Ґленна бавляться 
з розмаїттям важелів на панелі перед ним, — легенько б’ють 
по перемикачу, повертають ручку, — а він нахиляється до 
мікрофону й каже: «Центр управління, гадаю, у нас може 
виникнути проблема...»

Ґленн каже: «Центр управління, ви мене розумієте? — Він 
каже: — Здається, я втрачаю потужність...»

Наче в унісон усі вогники на панелі управління починають 
мигати. Вогники на мить загоряються і знову згасають. Бли
маючи, вогники вимикаються всі разом, залишаючи Ґленна 
в дуже слабкому світінні зірок. Сидячи в абсолютній тиші, 
Ґленн бере мікрофон в обидві руки, наближає до нього свій 
рот, майже торкаючись сітчастої пластини, і кричить: «Будь

1 Джон Ґленн (нар. 1921) — астронавт США, льотчик-випробувач, сенатор 
від штату Огайо.
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ласка, Х’юстон! — Він верещить: — Алан Шепард1, негіднику, 
не дозволяй мені просто так померти тут!»

Камера від’їжджає назад, відкриваючи внутрішню панель 
у стіні за кріслом Ґленна. Важіль у центрі панелі починає 
повільно повертатися. Зображення фокусується, бо це єдиний 
рух у кадрі, і він підсвічується ключовим світлом у темному 
відділенні.

Ґленн тихо схлипує в темряві.
Вставляємо великий кадр важеля, що повертається, швидко 

переводимо камеру й робимо великий план обличчя Ґленна, 
його схлипи і сльози затуманюють внутрішню поверхню за
брала його шлема.

З-за кадру ми чуємо знайомий голос, який каже: «Заткни 
рота».

У кадрі, який знято середнім планом, ми бачимо, як па
нель поза Ґленном різко розкривається і звідти з’являється 
безбілетна пасажирка Ліліан Гелман — вона виходить із того, 
що здається маленькою шафою. Упродовж одного довгого 
кадру вона проходить у двері, під трафаретним написом, який 
попереджає: «Обережно. Шлюзова камера». Гелман каже: «По
бажай мені щастя, великий хлопчику». Вона глибоко вдихає 
і б’є долонею по великій червоній кнопці, на якій написано 
«Викидання за борт». Внутрішні двері зачиняються, ізолю
ючи шлюзову камеру і туман, що жбухнув, відштовхує Лілі 
від боку капсули. На ній немає ані шолома, ані герметичного

1 Алан Бартлет Шепард-молодший (1923—1998) — американський астро
навт, контр-адмірал BMC США; перший американець, що виконав суборбіталь
ний космічний політ.
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костюма, тільки елегантний спортивний костюм із штанів 
і светра, дизайн якого розробив Адріан.

Невагома, кружляючи в чорному вакуумі відкритого кос
мосу, Лілі пливе, затримавши подих. Вона б’є руками і ногами в 
австралійському кролі, дюйм за дюймом долаючи шлях уздовж 
боку космічної капсули, доки не опиняється біля маленької 
коробки кольору олова, яка прикріплена до зовнішнього шару 
оболонки. Коробка має надпис трафаретом «Сонячний мо
дуль», і час від часу вона виблискує купкою яскравих вогників. 
Усе ще затамувавши подих, надувши щоки й зосереджено 
насупивши брови, Лілі витягає молоток завбільшки з кулько- 
ву ручку з кишені на стегні — над аксесуарами попрацював 
Оррі-Келлі1, який дав їй туфлі на високих підборах. Її сережки 
у формі канделябра й бірюзовий, наче з розчавлених квітів, 
кулон усе ще прив’язані до Лілі, але плавають навколо неї через 
відсутність гравітації. Стискаючи молоток синіми пальцями, 
Лілі розмахується сталевою головкою і вдаряє нею по коробці 
модуля. В космічному вакуумі нічого не чутно, лише німа тиша 
й постійне тук-тук величезного серця Лілі — воно стукає все 
швидше і швидше. Молоток ударяє по модулю вдруге. Летять 
іскри. Метал кольору олова тріскається, і шматки сірої фарби 
пливуть геть від точки удару.

Удари молотком падають і далі, і з кожним ударом звук 
стає гучнішим; потім камера показує напливом кухню Кетрін 
Кентон, де за кухонним столом сиджу я — читаю сценарій під 
назвою «Спасіння в космосі», який нашкрябала Лілі. На мені

1 Оррі-Келлі (Оррі Джордж Келлі; 1897—1964) — дизайнер костюмів у Гол
лівуді.
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чорна уніформа покоївки, зверху — білий фартух. На голові 
в мене накрохмалений чепчик із мереживом. Удари молотка 
не припиняються — звуковий канал — і тепер виявляються 
реальними: цей звук іде звідкись із таунхауса.

Удари стають гучнішими, частішими, коли ми переходимо 
до кадру, на якому бачимо узголів’я ліжка в будуарі міс Кеті, 
і бачимо, що звуки видає це узголів’я, яке б’ється об стіну. 
Сексуальне з’єднання відбувається нижче нижнього краю 
рами кадру, прямо за кадром, але нам чутно тяжке дихання 
чоловіка й жінки, коли темп і сила стуку зростають. Кожний 
поштовх примушує картини в рамах підскакувати на стінах. 
Куточки завіси гойдаються й танцюють. Купа сценаріїв біля 
ліжка різко падає на підлогу.

На сторінці, поки серце астронавта Лілі стукає все часті
ше й частіше, а її молоток лупцює коробку знову і знову, ми 
чуємо, як узголів’я ліжка міс Кеті грюкає об стіну, швидше, 
доки після останнього героїчного удару вогники в космічному 
модулі знову блимають і повертаються до життя. Грюкання 
припиняється, коли всі різноманітні прилади й циферблати 
засвічуються на повну, і Джон Ґленн, у рамці маленького ві
конця модуля, показує Лілі два великих пальці. Сльози жаху 
й полегшення струменять по обличчю всередині його шолома 
астронавта.

На задньому плані кухні, на верхніх щаблях сходів для 
слуг, з’являються дві волохаті щиколотки, потім два волохатих 
коліна, потім — кайма білого махрового банного халата. Ще 
крок униз, і з’являється пасок, зав’язаний навколо вузької талії, 
по обидва боки якого висять дві волохаті руки. З’являються 
груди, махрова тканина на них вишита монограмою «О. Д.».
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Халат належав давно вже померлому четвертому члену «Джаз- 
бенду колишніх». Ще один крок, і ми бачимо обличчя Вебстера 
Карлтона Вестворда III. Ці яскраво-карі очі кольору пива з 
коренеплодів. Обличчя його прорізує посмішка — вона тягне 
за куточки його губ і розтягує їх, наче театральну завісу, і цей 
зразковий американець каже: «Доброго ранку, Гейзі».

На сторінці Лілі Гелман докладає зусиль у холодній, чорній 
порожнечі космосу, тягнучи себе вздовж корпусу «Френд- 
шип-7», прокладаючи собі шлях назад, до шлюзової камери.

Зразок Вебстер відкриває маленьку шафу і виймає звідти 
кавоварку. Він витягує шухляду й дістає шнур. Усе це він ро
бить з першого разу, нічого не розшукуючи. Він протягує руку 
до морозильної камери, не дивлячись в неї, і дістає металіч
ну коробку меленої кави. З іншої шафи він дістає ранковий 
піднос — не срібний чайний піднос і не обідній піднос. Стає 
зрозумілим: він знає, що до чого в цьому домі, і знає, де що 
заховано.

Цей Вебстер К. Вестворд III, виявляється, швидко вчиться. 
Він один із тих кмітливих, усміхнених молодих людей, про 
яких Теренс Террі попереджав мою міс Кеті. Цих шакалів. 
Сорока.

Накладаючи мелену каву у кавоварку, цей зразок Вебстер 
каже: «Якщо можна спитати, Гейзі: знаєш, кого ти мені нага
дуєш?»

Не підводячи очей від сторінки, де Лілі задихається в мо
розній стратосфері, я кажу: Тельму Ріттер1.

1 Тельма Pimmep (1905—1969) — американська акторка, володарка премії 
«Тоні», а також шестиразовий номінант на «Оскар».
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Я була Тельмою Ріттер ще до того, як Тельма Ріттер стала 
Тельмою Ріттер.

Щоб побачити, як я ходжу, подивіться, як Енн Дворак пе
реходить вулицю у фільмі «Домогосподарка». Хочете побачити 
мене стривоженою — подивіться, як супиться Міріам Гопкінс 
у «Старому знайомому». Кожен жест, кожен рух, який я колись 
удосконалила, — і ось, приходить хтось і краде їх. Сміх ГГєр 
Анґелі спочатку був моїм сміхом. Те, як Ґільда Ґрей1 танцює 
румбу, — це теж украдено в мене. І Мерилін Монро співати 
навчилася, слухаючи мене.

Кляті наслідувачі. Коли в тебе крадуть гроші — це не най
гірше.

Хтось викраде твої перлини, але можна просто купити ще 
одну низку. Але якщо крадуть твій стиль зачіски чи унікальну 
манеру, в якій ти посилаєш поцілунок, то відновити це наба
гато складніше.

Колись, дуже давно, я знімалася в кіно. До того, як зу
стрілася зі своєю міс Кеті.

Тепер — я не сміюся. Я не співаю й не танцюю. І не цілуюсь. 
Моє волосся само робить із себе зачіску.

Це щось подібно до того, про що Теренс Террі намагався 
попередити міс Кеті: увесь світ населений лише стерв’ятниками 
та гієнами, які хочуть відірвати шматок від тебе. Твоє серце, 
чи язик, чи фіалкові очі. Поглинути саме найкращу частину 
тебе — на сніданок.

Якщо хочеться побачити Таллулу Банкгед — не те, як вона 
грає Джулі Марсден у фільмі «Іезавель», чи Реґіну Ґідденс

1 Енн Дворак, Міріам Гопкінс, П*ер Ангелі, Ґільда Ґрей — американські ак
торки та співачки.
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у «Лисичках», а справжню Таллулу, — то треба лише поди
витися на Бетт Девіс1 у «Все про Єву». Так, написав «Марґо 
Ченнінґ» Джозеф Л. Манкевич, відштовхуючись від образу 
власної бідолашної матері, актриси Джоанни Блюменау, але 
саме Девіс достатньо довго вдавала з себе подругу Таллули і 
тому вивчила її манеру триматися. Вимова Таллули й те, як 
вона ходить. Як вона входила до кімнати. Те, як голос Таллули 
ставав скрипучим після одного бурбона. Як, після чотирьох 
бокалів, висіли її повіки — напівприплющені, наче зварені 
молюски.

Звичайно, не всі розуміли, що до чого. Якісь фермери на 
кшталт Енді Девіна чи Сліма Пікенза із Су-Фолз не могли ба
чити, як Девіс виконує в менестрель-шоу версію Таллули, але 
всі інші це бачили. Уявіть собі справжнього виконавця, який 
дивиться, як ви п’єте на сотні вечірок, запам’ятовує вас, коли 
ви засмучені й плюєте в обличчя Вільяму Дітерлю2, і потім 
робить із вас постійного героя сцени й грає вас, щоб увесь 
світ з вас сміявся. Це схоже на те, як цей великий шматок 
лайна, Орсон Веллз3, висміював Вільяма Герста і бідолашну 
Меріон Девіс4.

1 Бетті Девіс (1908—1989) — американська акторка кіно, театру й телеба
чення, популярна у 1930—1940-х роках, перша жінка-президент Американської 
академії кіномистецтва; особливо відрізнялася тим, що охоче грала негативних 
персонажів.

2 Вільям Дітерль (1893—1972) — німецький актор та режисер, який більшу 
частину своєї кар’єри пропрацював у Голлівуді.

3 Орсон Веллз (1915—1985) — видатний американський кінорежисер, актор 
та сценарист; його фільми вважаються новаторськими в технічному плані.

4 Меріон Девіс (1897—1961) — американська акторка; мала стосунки з Ві- 
льямом Герстом.
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Цей зразок Вебстер тримає ситце з кавника в раковині й 
наповнює його водою з-під крана. Він збирає кошик, валик і 
кришку, вставляє гніздо електричного шнура в базу кавоварки, 
а вхідний кінець у штепсельну розетку.

Народ у Літтл-Рок, і Боулдері, і Будапешті — більшість із 
них не знають, що є справжнім. Ця юрба селюків на кшталт 
Чілла Віллса1.1 ось — весь загальний світ починає думати, що 
мультяшна версія, створена міс Девіс, — це і справді ви.

Бетт Девіс зробила собі кар’єру, граючи таку собі бурлескну 
версію Таллули Банкгед.

Сьогодні, якщо хтось згадає бідолашного Віллі Герста, в уяві 
відразу спливає товстий Веллз, який кричить на Мону Темне- 
перо й переслідує Піла Трентона сходами. Для всіх, хто ніколи 
не потискав руку Таллули, вона і є та витрішкувата гарпія з 
жахливою бахромою блідої, обвислої шкіри, яка коливається 
під підборіддям Девіс.

Усе зводиться до того, що всі ми — шакали, які годують 
один одного на забій.

Кавоварка хлопає та клацає. Бризки бурої кави підійма
ються всередині скляної пляшечки нагору. Тонка біла пара 
витікає з хромованого носика.

Зразок Вебстер дістане своє, кажу я йому. Тельма Ріт- 
тер — моя копія. Її хода та дикція, її розрахунок часу й по
дача — все це результат тренувань. Спочатку Джо Манкевич 
опинявся всюди. Я могла сидіти за обідом біля Фей Бейнтер, 
навпроти Джессі Метьюз,яка ходила всюди лише з чоловіком, 
Сонні Гейлом, біля нього Елісон Скіпуорт, а Джо був десь на

1 Чілл Відлс (1902—1978) — американський актор та співак.
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відстані, десь біля сільнички, ні з ким не розмовляв, просто 
не зводив з мене очей. Він вивчав мене, наче я була книгою 
чи чернеткою, і його хворі пальці кровоточили крізь кінчики 
білих рукавичок.

У його фільмі Тельма Ріттер носить ці частково розстебнуті 
шерстяні кофти, із рукавами, що підібрані до ліктів, — так-от: 
це я. Тельма грала мене, тільки яскравіше. Перегравала. Моя 
манера розділяти волосся посередині. Ці очі, які весь час уваж
но стежать за всіма рухами. Мало хто здогадався, але ті, хто 
знав мене, — вони здогадалися. Мене звуть Гейзі. Персонажа 
звали Берді. Манкевич, цей гладкий покидьок, — він нікого 
не обдурив у нашому колі.

Це наче побачити, як Франклін Пенґборн грає свого чарів
ного перукаря. Ела Джолсона з чорним обличчям. Або Еверетт 
Слоун, який всюди суне свого великого єврейського носа. 
Тільки-от його двотонний жарт падає лише на тебе, і ні з ким 
ти цю ношу не поділяєш, а народ чекає, що ти теж посмієшся, 
а інакше тебе вважатимуть занудою.

Якщо я вас ще не переконала, то скажіть мені ім’я того здо
рованя, який позував Леонардо да Вінчі, коли той писав Мону 
Лізу... Всі пам’ятають бідолашну Меріон Девіс і уявляють собі 
Дороті Комінґор1, що п’є та горбиться над тими гігантськими 
мозаїками Ґреґа Толанда у павільйоні РКО.

Ви кажете, мистецтво імітує життя, — ну, навпаки теж.
На сторінці сценарію Джон Ґленн повзе вниз по зовніш

ньому боку космічної капсули, обіймає Лілі Гелман і тягне її

1 Фей Бейнтер, Джессі МетьюЗу Сонні ГейпУ Епісон Скіпуорт, Франклін Пенґ
борн, ЕлДжолсон, Еверетт Слоун, Меріон Девіс, Дороті Комінгор — американські 
актори.
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в безпечне місце. Через вікно капсули ми бачимо, як вони 
пристрасно цілуються. Ми чуємо гудіння сотень застібок- 
блискавок, які різко розстібаються, і бачимо спалах рожевої 
шкіри, коли вони зривають одяг одне з одного. При нульовій 
гравітації голі груди Лілі підіймаються — такі тверді й іде
альні. Її багряні ереговані соски тверді, як кремнієві вістря 
стріли.

У кухні зразок Вебстер ставить кавоварку на вранішній 
піднос. Дві чашки й блюдця. Цукорниця та сметанник.

Коли ми познайомилися, Кетрін Кентон була ніким. Вона 
подавала надії. Була офіціанткою у стейкхаусі, видавала меню 
й прибирала брудні тарілки. Я працюю не стилістом і не прес- 
секретарем, але я доглядала її, щоб вона стала символом для 
мільйонів жінок. А з часом — і мільярдів. Можливо, я і не 
акторка, але я створила модель сили, якої жінки можуть праг
нути. Живий приклад їх власного неймовірного можливого 
потенціалу.

Сидячи за столом, я беру срібну чайну ложку з блюд
ця. Притуливши заглиблення ложки до рота, я видихаю 
вогке повітря, щоб затуманити метал. Я опускаю ложку до 
краю фартуха покоївки і полірую срібло між складками тка
нини.

У сценарії Гелман через вікно космічної капсули ми бачимо, 
як голі шия та плечі Лілі вигинаються від задоволення, як її 
м’язи пульсують і тремтять, коли губи та язик Ґленна про
кладають доріжку між її плаваючими, невагомими грудьми. 
Фантазія розчиняється, коли їхнє важке дихання туманить 
шибку вікна.
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Поліруючи ложку, я кажу: «Будь ласка, не завдай їй болю...» 
Повертаючи ложку назад до підноса, я кажу: «Я скоріше вб’ю 
тебе, ніж дозволю завдати болю міс Кеті».

Двома пальцями я зриваю з голови крохмально-білий 
чепчик — шпильки тягнуть за волосся, видираючи кілька 
довгих волосків. Уставши зі стільця, я підіймаю чашку, яку 
тримаю в руках, і кажу: «Ви не такий уже кмітливий, молодий 
чоловіче», — і кладу чепчик покоївки на самісіньку маківку 
вродливої голови цього Вебстера.



АКТ ПЕРШИЙ, 
сцена чотирнадцята

У кадрі — я, я біжу, на уніформу покоївки накинутий тренч, 
який метляється спереду, відкриваючи чорну сукню й білий 
фартух. У зйомці за рухом я поспішаю доріжкою парку, десь 
між молочною крамницею та каруселлю, я хапаю повітря ши
роко відкритим ротом. Камера розвертається на 180 градусів, і 
ми бачимо, що я поспішаю до важких валунів та скелястих скиб 
Кіндерберґа. Камера слідкує за моїм поглядом, і ми бачимо, що 
я не зводжу очей із павільйону з цегли, у формі знака «STOP», 
який притулився на самісінькій верхівці скель.

З’являється інший кадр: великим планом — телефон, який 
стоїть на столику в фойє таунхауса міс Кеті. Телефон дзво
нить.

Кадр зі мною — я біжу, моє волосся розвівається за непо
критою головою. Коліна підкидають фартух у повітря.

Кадр із телефоном, який дзвонить і дзвонить.
Кадр зі мною — я обминаю бігунів. Я ухиляюсь від ма

тусь, які штовхають коляски, і людей, які вигулюють собак. 
Я перестрибую через шворки, наче через тин. Переді мною 
павільйон із цегли на Кінсдерберзі виростає у розмірах, і ми 
чуємо кошмарну музику каліопи з недалекої каруселі.

Кадр із телефоном у фойє, який дзвонить і далі.

121



Коли я добігла до павільйону з цегли, ми бачимо групу 
різних людей — більшість із них похилі люди, які сидять 
парами за столиками, кожна пара чоловіків схилилася над 
біло-чорними полями шахів. Декілька столиків розташовані в 
павільйоні. Деякі стоять зовні, під виступом даху. Це шаховий 
павільйон, що його збудував Бернард Барух1.

Кадр назад, до великого плану телефону — його дзвін 
припиняється, коли до кадру потрапляють пальці та знімають 
слухавку. Ми дивимося, як слухавку підносять до облич
чя — мого обличчя. Щоб полегшити, уявіть собі, що обличчя 
Тельми Ріттер відповідає на дзвінок. У цій інтроспекції ми 
бачимо, як я кажу: «Резиденція Кентон».

Усе ще спостерігаючи за мною і моєю реакцією, коли я 
відповідаю, ми чуємо голос моєї міс Кеті, яка каже: «Будь 
ласка, поспішай. — По телефону вона каже: — Поспішай, він 
хоче вбити мене!»

У парку я маневрую між столиків, за якими сидять гравці 
у шахи. На столі між більшістю пар стоять годинники із двома 
циферблатами. Кожного разу, коли гравець пересуває фігуру, 
він хлопає по кнопці наверху годинника, через що секундна 
стрілка на одному із циферблатів перестає рухатися, а замість 
неї рухається інша. За одним із столиків старий — версія Лекса 
Баркера2 — каже іншому старому, Пітеру Устинову3: «Шах». 
Він хлопає по годиннику з двома циферблатами.

1 Бернард Барух (1870—1965) — американський фінансист, політичний та 
державний діяч; був радником при президентах США Вудро Вілсоні та Франк
ліні Рузвельті.

2 Лекс Баркер (1919—1973) — американський актор, відомий за роллю Тар- 
зана.

3 Пітер Устинов (1921—2004) — відомий британський актор, кінорежисер, 
драматург, сценарист, продюсер, лауреат премій «Оскар», «Еммі», «Греммі» та ін.
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Моя міс Кеті сидить за крайнім столиком, одна; він інкрус
тований чорно-білими квадратами шахової дошки. Замість 
пішаків, коней і тур на столі лежить тільки товстий стос паперу. 
Вона вчепилася обома руками в цей стос, товстий, як сценарій 
епічного кіно Сесіла Б. ДеМіля. Лінзи темних окулярів прихо
вують її фіалкові очі. Шовковий шарф від Гермес, зав'язаний 
під підборіддям, приховує її профіль кінозірки. У її окулярах 
ми бачимо відображення — дві мене наближаються. Близнюк 
Тельми Ріттер.

Сідаючи навпроти неї за столик, я кажу: «Хто хоче вбити 
вас?»

Ще один давній Слім Саммервіл переставляє пішака й каже: 
«Шах і мат».

Десь поза кадром ми чуємо приглушений шум екіпажів, 
які везуть коні, що цокають на перехресті 65-ї стрит. Таксі 
сигналять на П’ятій авеню.

Міс Кеті штовхає стос паперу в мій бік. Вона каже: «Нікому 
не можна розповідати. Це так принизливо».

Гав, хрю, і-і-і-і... «До кінозірки підкрався жигало».
Му-у, няв, дзиж-ж... «Самотню, підстаркувату легенду кіно 

спокусив убивця».
Стос паперів — вона каже, що знайшла їх, коли розбира

ла одну з валіз Вебба. Він написав біографію про їх роман
тичні стосунки. Міс Кеті штовхає мені стос, кажучи: «Просто 
прочитай, що він пише...» Потім відразу ж тягне сторінки 
назад, горбиться над ними, коситься в різні боки й шепоче: 
«Окрім частин про те, що я дозволила пану Вестворду всту
пити зі мною в анальний зв’язок, усе це — повна й суцільна 
вигадка».
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Постаріла версія Ентоні Куїнна1 хлопає по годиннику, 
зупиняючи один таймер і запускаючи другий.

Міс Кеті підштовхує папери ближче до мене, потім знову 
тягне їх назад, шепочучи: «І, просто щоб ти знала, та сцена, де я 
займаюсь оральним сексом з особою пана Вестворда в туалеті 
ресторану «Сарді»2, — це теж повна нахабна брехня»...

Вона знову дивиться навколо й шепоче: «Прочитай сама», — 
і підштовхує стос паперу через шахову дошку в мій бік. Потім, 
рвонувши сторінки назад, каже: «Але не вір у ту частину, де 
він пише про те, як я сиділа під столом у «Двадцять один» 
і робила ту невимовну справу з його капелюхом».

Теренс Террі це передбачав: молодий юнак, котрий увійде 
в життя міс Кетрін і залишиться в ньому достатньо довго, 
щоб переписати легенду про неї для власних цілей. Якими б 
невинними не були їхні стосунки, він просто чекатиме на її 
смерть, щоб опублікувати свою сенсаційну, огидну оповідь. 
Немає сумнівів, що видавець уже підписав з ним контракт, 
заплатив йому чималий аванс за ексклюзивне право на май
бутній бестселер про її інтимне життя. Скоріше за все, біль
шу частину цієї жахливої книжки вже набрано у друкарні. Її 
обкладинку — вже розроблено й надруковано. Того ж дня, 
як міс Кеті помре, дешева брехня цього чарівного паразита 
замінить усе цінне, чого вона досягла за все своє життя. Так 
само, як Крістіна Кроуфорд навіки заплямувала легенду Джоан

1 Ентоні Куїнн (1915—2001) — знаменитий американський актор, письмен
ник та художник.

2 «Сарді» («Sardi s») — ресторан у Нью-Йорку, відомий сотнями карикатур 
зірок шоу-бізнесу, які прикрашають його стіни.
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Кроуфорд1. Так само, як Б. Д. Меррілл зруйнувала репутацію 
своєї матері, Бетт Девіс, а Ґері Кросбі забруднив історію життя 
свого батька, Бінґа Кросбі, — міс Кеті буде знищена в очах 
мільярдів шанувальників.

Це такий том, який Гедда Гоппер завжди називає «Брехня- 
графія».

Навколо павільйону для шахів по кленах рухається легкий 
вітерець, від чого мільярди листків наче аплодують. Зів’яла 
версія Вілла Роджерса протягує свою руку старого Філа Сіл- 
верса, щоб пересунути білого короля на одну клітинку вперед. 
Поряд із нами постарілий Джек Вілліс торкається чорного 
короля й каже: «J adoube»2.

— Це французькою, — каже міс Кеті, — означає tout de 
suite3.

Хитаючи головою над рукописом, вона каже:
— Я не нишпорила. Я просто шукала сигарети, — моя міс 

Кеті знизує плечима й каже: — Що тут можна зробити?
Це не наклеп, доки книга не надрукована, а Вебб не має 

наміру так робити, доки вона не помре. Після цього це вже 
буде його слово проти неї — але на той час мою міс Кеті вже 
приберуть, спалять на попіл і поховають разом із Лавербоєм 
і Олівером Дрейком, есквайром, і всіма порожніми пляшками 
з-під шампанського — померлими солдатами — в її склепі.

Вихід простий, кажу я  їй. Усе, що міс Кеті треба зроби
ти, — це прожити довге-довге життя. Відповідь — просто не 
вмирати.

1 Спім Саммервіл, Джоан Кроуфорд — американські актори.
2 Я ще не ходжу (фр.).
3 Негайно (фр.).
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І, штовхнувши сторінки рукопису через шахову дошку, 
показуючи їх мені, міс Кеті каже:

—* О, Гейзі, якби все це було так просто.
На титульній сторінці по центру надруковано таке:

«Рабиня кохання: 
дуже інтимні мемуари мого життя із Кетрін Кентон»

Власник копірайту та автор —
Вебстер Карлтон Вестворд III.

Це не часткова історія, каже міс Кеті. У цій чернетці вже 
є фінальний розділ. Знову притягнувши стос паперу на свій 
бік столу, вона перегортає купу сторінок і перевертає останню 
текстом до себе. Біля закінчення, понизивши голос до ледь 
чутного шепоту, — тільки тоді вона починає читати, промов
ляючи: «В останній день життя Кетрін Кентон вона одяглася 
з особливою старанністю...»

Як старі, котрі хлопають по годинниках, щоб ті зупини
лися.

Моя міс Кеті шепоче мені деталі того, як — скоро — вона 
помре.



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена перша

Кетрін Кентон читає далі, наче даючи закадровий комен
тар. Спочатку ми чуємо й далі звуки парку: цокання екіпа
жів, що їх везуть коні, й музику каліопи з каруселі, — але 
ці звуки поступово стихають. У той же час ми вставляємо 
інші кадри — кадри того, як міс Кеті та Вебстер Карлтон 
Вестворд III марнують час в її ліжку. За кадром ми все ще 
чуємо голос міс Кеті — те, що залишилося з попередньої 
сцени: «В останній день життя Кетрін Кентон вона одяглася 
з особливою старанністю...»

Читаючи з «Брехня-графії», яку написав Вебб, коментатор 
провадить далі: «Наше заняття коханням ставало все більш 
пікантним. Здавалося, без жодної причини м’язи її чарівної, 
витриманої піхви стискали м’ясисту стрілу мого кохання, 
видоювали останні краплі соків пристрасті. Вакуум, наче 
якась улюблена метафора, вже виник між нашими мокрими, 
виснаженими поверхнями; нашим ротам, шкірі й статевим 
органам потрібно було додаткове зусилля, щоб розірвати нас 
на шматки».

Читаючи далі з останнього розділу «Рабині кохання», комен
татор каже: «Навіть наші руки й ноги не хотіли розв’язуватися, 
виплутуватися з клубка вологих простирадл. Ми лежали,
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приклеєні одне до одного липкими якостями рідини наших 
тіл. Наше спільне буття, яке склеїлось, щоб стати єдиним 
живим організмом. Рясні виділення тримали нас, наче друга 
шкіра, поки ми обіймалися в повільному слабшанні нашого 
чуттєвого спаровування».

Через сильні зіркові фільтри сцена в будуарі здається 
неясною. Майже такою, наче густий туман наповнює спаль
ню. Обидва коханці рухаються повільно, наче уві сні. Че
рез секунду ми бачимо, що спальня — міс Кеті, але чоловік 
і жінка молодші, це ідеалізовані версії Вебстера й Кетрін. 
Наче танцюристи, вони підіймаються й приводять себе до 
ладу — жінка розчісує волосся й натягує панчохи, а чоловік 
розправляє манжети, вставляє запонки й прибирає пушин
ки з плечей, — перебільшеними, стилізованими жестами 
Аґнес Деміль чи Марти Ґрехем1.

Голос міс Кеті читає далі: «Тільки зваблива перспектива 
зарезервованого столика у «Каб Рум», обід із лобстером «а-ля 
термідор» і стейком «а-ля Діана» в блискучій компанії Омара 
Шаріфа2, Алли Назімової3, Поля Робсона4, Ліліан Гелман і Ноа 
Бірі5 умовила нас встати й одягтися для захоплюючого вечора 
попереду».

1Атес Деміль, Марта Ґрехем — американські танцюристки та хореографи.
2 Омар Шаріф (нар. 1932)— видатний єгипетський актор, який знімався 

у Голлівуді.
3 Алла Назімова (справжнє ім’я — Міріам Едес Аделаїда Левентон; 1879— 

1945) — американська акторка.
4 Поль ЛеРой Бастілл Робсон (1898—1976) — видатний американський актор, 

співак, спортсмен, вчений.
5 Ноа Бірі (1913—1994) — американський актор, який спеціалізувався на 

ролях добрих персонажів.

128



Коментатор провадить далі; коханці одягаються. Вони, 
здається, обертаються навколо одне одного, і то падають один 
одному в обійми, то розходяться.

«Вдягнувши двобортний смокінг від «Брукс Бразерз», — 
провадить коментатор далі, — я уявив собі нескінченну кіль
кість таких вечорів, яка тягнулась в наше спільне, сповнене 
кохання майбутнє. Нахилившись до мене, щоб пов’язати мені 
білу краватку-метелика, Кетрін сказала: «У тебе найбільший, 
найобдарованіший пеніс з усіх чоловіків у світі». Я чітко па
м’ятаю цей момент».

Коментатор провадить далі: «Вставивши білу орхідею мені 
в петлицю, Кетрін каже: «Я б померла, якби ти не вставляв мені 
так глибоко». Озираючись назад, — каже коментатор, — я ду
маю: якби ж це було правдою».

Поки ідеалізовані Кетрін і Вебстер пестять одне одного, 
коментатор каже: «Я застебнув застіжку на спині її спокусливої 
сукні від Валентино і запропонував їй свою руку, щоб провести 
її до дверей і далі — сходами вниз її елегантної резиденції на 
вулицю, де я, можливо, зупиню автомобіль, що буде проїжд
жати повз нас».

З’являється враження, що ідеалізовані коханці виплива
ють із будуара і спускаються сходами таунхауса, рука в руку 
пливуть через фойє і вниз, сходами ґанку, — на тротуар. На 
відміну від їхніх повільних рухів, транспорт мчить повз них, 
видаючи погрозливі звуки, — вантажівки й таксі, розмиті від 
швидкості.

«Поки потік автомобілів проносився повз нас, — читає 
коментатор, — майже невидимий через свою швидкість, я упав 
на одне коліно на узбіччі».
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Ідеалізований Вебб стає на коліна перед ідеалізованою 
міс Кеті.

«Узявши її прозору руку, я питаю, чи вона — найславет- 
ніша з королев театральної культури — погодиться обмірку
вати можливість вийти заміж за мене, звичайного нахабного 
смертного...»

В уповільненій зйомці, при розмитому зображенні ідеалі
зований Вебб піднімає руку ідеалізованої Кетрін, поки довгі, 
гладенькі пальці не торкаються його складених для поцілунку 
губ. Він цілує її пальці, тильний бік руки, долоню.

Коментатор провадить далі: «У цей момент нашого при
голомшливого щастя моя шкіряна Кетрін — єдиний великий 
ідеал XX століття — спіткнулася на віроломному бордюрному 
камені...»

У реальному часі ми бачимо, як виблискує хромований 
бампер і решітка радіатора. Ми чуємо, як скриплять гальма 
й верещать покришки. Лунає пронизливий крик.

«...падаючи, — читає коментатор, — прямо на смертонос
ний шлях омнібуса, що поспіша...»

Усе ще читаючи з «Рабині кохання», коментатор — міс 
Кеті — каже: «Кінець».

Гав, му, няв... Падає завіса.
Гар, р-р-р, хрю... Затемнення.



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена друга

Вебб планував убити її — цієї ночі. На сьогоднішній вечір 
вони замовили столику «Каб Рум» разом із Аллою Назімовою, 
Омаром Шаріфом, Полем Робсоном і... Ліліан Гелман. В їхні 
плани входило провести другу половину дня разом, одягну
тися ближче надвечір і спіймати таксі до ресторану. Міс Кеті 
передає мені рукопис і наказує потихеньку повернути його 
на місце у валізі Вебба — під сорочками, але на туфлях, які 
притиснуті до одного кутка.

Ця сцена розпочинається дуже довгим кадром шахового 
павільйону на скелях Кіндерберґа. З цієї відстані моя міс Кеті 
та я здаємося двома крихітними фігурами, які йдуть доріж
кою з павільйону, зменшені хмарочосами на задньому плані, 
загублені серед величезних деталей ландшафту, але наші го
лоси звучать чітко. Навколо нас панує тиша, що накрила галас 
і гудіння великого міста.

Ми двоє, крокуючи на відстані, єдина пара, що залишається 
разом. Постійно залишаємося в центрі цього дуже, дуже дов
гого кадру. Навколо нас поодинокі віддалені фігури бігають, 
катаються на скейтах, прогулюються, але ми з міс Кеті прохо
димо через зорове поле тим же рівним кроком — дві крапки, 
що мандрують навпрямки, наче вони цілковита єдність, йдуть
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однаковими повільними кроками. У тандемі. Наші кроки 
однакової довжини.

Коли наші фігури завбільшки із крапки перетинають загаль
ний план, голос міс Кеті каже: «До поліції йти не можна».

У відповідь мій голос питає: «Але чому?»
«І нам також не можна навіть згадувати про це нікому 

з журналістів», — додає міс Кеті.
Її голос провадить далі: «Я не хочу пережити приниження 

скандалом».
Немає нічого кримінального в тому, щоб написати оповідь 

про чиюсь кончину, каже вона, особливо якщо це кончина 
кінозірки, суспільного діяча. Звичайно, міс Кеті могла б звер
нутися до суду з проханням видати заборонну постанову, 
стверджуючи, що Вебб начебто скривдив її чи погрожував їй, 
але така поведінка зробить цей ганебний епізод відкритим для 
широкого загалу. Підстаркувата королева кіно, яку оманою 
примусили фарбувати волосся, сісти на дієту та скакати по 
нічних клубах, — вона ж буде мати вигляд старої маразматички
з оповіді Томаса Манна.

Навіть якщо Вебб не вб’є її, це зроблять таблоїди.
Ми з нею, майже невидимі на відстані, рухаємося далі 

через цей довгий, довгий кадр. Навколо нас парк поглинають 
сутінки. Але наша подвійна плямочка рухається з тією ж по
стійною швидкістю — не швидше й не повільніше. Ми йдемо, 
а камера слідкує за нами, так що ми весь час залишаємося 
в центрі кадру.

Годинник б’є сім разів. Вежа з годинником у парковому 
зоопарку.

Обід замовлено на восьму.
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«Вебб написав усю цю кляту книжку, — каже голос міс 
Кеті. — Навіть якщо я зустрінуся з ним віч-на-віч, навіть якщо 
мені вдасться врятуватися від сьогоднішньої змови, його план 
може й не закінчитися тут і зараз».

Серед звуків навколишнього фону ми чуємо автобус, що 
проїжджає, — ревуче нагадування про те, як мою міс Кеті 
розірве на скривавлені шматочки. Можливо, лише через 
годину чи дві. Її золотаво-каштанове волосся кінозірки та 
ідеальні зуби, білі й блискучі, як протези Кларка Ґейбла, 
застрягнуть у хромованій, усміхненій решітці радіатора. Її 
фіалкові очі вирвуться з нафарбованих западин і будуть 
витріщатися з жолоба на юрбу її вражених острахом шану
вальників.

Вечір стає темнішим, коли наші крихітні фігури набли
жаються до кінця парку, до Пятої авеню. І через секунду всі 
вуличні ліхтарі вмикаються і яскраво світять.

У ту ж саму мить одна крихітна фігура зупиняється, а друга 
фігура робить ще кілька кроків, рухаючись уперед.

Голос міс Кеті каже: «Стій». Вона каже: «Треба побачити, 
куди все це нас приведе. Треба прочитати другий варіант, і 
третій, і четвертий, щоб побачити, як далеко Вебб зайде, щоб 
завершити свою жахливу книжку».

Я маю потайки покласти цей варіант назад, до його валі
зи, і кожного дня, в міру того як міс Кеті уникатиме кожної 
наступної спроби вбивства, ми маємо дивитися наступний 
варіант, щоб передбачити наступний план. Доки ми не при
думаємо вихід.

Коли світло світлофора змінюється, ми переходимо П’яту 
авеню.
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Великий план нас двох, які підходять до таунхауса міс 
Кеті; середній план того, як ми підіймаємося сходами до 
дверей. З вулиці ми бачимо, що у вікні другого поверху чиясь 
волохата рука притримує завіси, а яскраво-карі очі спостері
гають за нашим поверненням. Із середини будинку до нас 
лунають кроки, які спускаються сходами. Двері розчиняють
ся — у світлі фойє стоїть пан Вестворд. На ньому двоборт
ний смокінг від «Брук Бразерз», як і написано в останньому 
розділі «Рабині кохання». У петлиці — орхідея. Два кінці 
білої краватки-метелика вільно звисають навколо його комі
ра — Вебстер Карлтон Вестворд III каже: «Треба поспішати, 
якщо хочемо встигнути». Дивлячись на нас згори вниз, він 
бере кінці краватки й нахиляється, кажучи: «Ти не помреш, 
якщо допоможеш мені з цим?»

Ці руки, ніжні знаряддя, які він використає для скоєння 
вбивства. За цією посмішкою — хитрий розум, який спланував 
цю зраду. І що ще гірше — побрехеньки, які він написав про 
мою міс Кеті та її сексуальні пригоди, вони з часом стануть 
вишнями, що їх зірвуть Фрейзер Хант із «Фотоплей», Кетрін 
Альберт із журналу «Модерн скрін», Шейла Ґрехем, усі різно
манітні донні риби з «Конфіденшиал» і всі наступні біографи 
майбутнього. Ці дешеві, придуркуваті, огидні вигадки ска
меніють і стануть твердими, наче діамат, наче викарбуваними 
із каменю фактами на віки вічні Розпусна брехня завжди поб’є 
шляхетну правду.

Фіалкові очі міс Кеті зустрічаються з моїми.
Повз нас по дорозі реве автобус — трясе землю своєю ва

гою і залишає за собою хвіст смердючих дизельних вихлопів.
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Повітря навколо нас крутиться у вирі, сповнене піску й важке 
від загрози неминучої смерті.

Потім міс Кеті підіймається сходами ґанку, де чекає зразок 
Вебстер. Ставши навшпиньки, вона починає зав’язувати білу 
краватку. Її обличчя кінозірки на один подих від його. На цю 
мить і на найближче майбутнє вона ставить себе якнайдалі 
від постійного, хижого потоку омнібусів.

А Вебб — лихий, брехливий покидьок, дивиться на неї та 
цілує її у чоло.



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена третя

У кадрі — інтер’єр шикарного театру на Бродвеї. Оточення 
включає портальну арку, завіса піднімається зсередини арки, 
нижче неї — причесані голови й басові інструменти музикантів 
в оркестровій ямі. Диригент, Вуді Герман1, здіймає паличку, і 
повітря наповнюється надихаючими звуками увертюри Оскара 
Леванта в аранжуванні Андре Превіна2. Додаткові музичні 
номери Зіґмунда Ромберґа та Віктора Герберта. За роялем — Во
лодимир Горовіц3. Коли завіса піднімається, ми бачимо хор, до 
якого входять Рут Доннеллі, Барбара Меррілл4, Альма Рубенс, 
Захарій Скотт і Кент Сміт — вони танцюють польку на палубі 
військового корабля США «Арізона» дизайну Романа Тиртова, 
який пришвартований у центрі сцени. Японські адмірали Ісо- 
року Ямомото та Хара Тадаши5 танцюють із Кінуйо Танакою6

1 Вуді Герман (1913—1987) — американський джазовий кларнетист, керівник 
джаз-бенду.

2 Оскар Левант, Андре Превін — американські піаністи.
3 Зіхмунд Ромбер/, Віктор Герберт, Володимир Горовіц — американські 

піаністи та композитори.
4 Барбара Меррілл (нар. 1957)— американський політичний діяч.
5 Ісороку Ямомото, Хара Тадаши — японські адмірали часів Другої світової 

війни.
6 Кінуйо Танака (1909—1977) — японська актриса та режисер.
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та Торою Тейе1, відповідно. Енді Клайд2 виконує несамовиту 
чечітку в ролі молодшого лейтенанта Кацуо Сакамакі — за 
офіційною версіею, першого японського військовополонено
го. Анна Мей Вонґ відбиває соло у степ у ролі капітана Міцуо 
Фушида, а Текс Ріттер3 заміщає генерала Дуґласа Мак- Артура. 
Еміко Якумо та Тіа Хео в ролі капітан-лейтенанта Сіґеказу Сі- 
мазакі та капітана Мінору Ґенда — головні танцюристи серед 
японських молодших офіцерів.

Хореограф му, куд-кудах, гав... Леонід Мясін4.
Постановка цвірінь, і-і-і-а-а, няв... В. Маккуїн-Поуп5.
Оркестр стихає, а військовий корабель США «Оклахома» 

вибухає біля ватерлінії і починає йти на дно — справа від ак
торів. Рідке паливо горить — зліва від акторів — і пересуваєть
ся в глибину сцени, де підпалює військовий корабель США 
«Західна Вірджинія». На авансцені японський торпедоносець 
«Накадзіма» завдає удару в корпус військового корабля США 
«Каліфорнія».

Японські винищувачі «Зеро» атакують серійний номер, 
зрешечують хор кулями. Пікірувальні бомбардувальники 
«Айті» атакують Перл Байт і Тоні Кертіса6, нагадуючи ви

' Тора Тейе (1893—1970) — шведська актриса німого кіно.
1 Енді Клайд (1892—1967) — шотландський актор, кар’єра якого тривала

майже сорок років.
’ Рут Доннші, Альма Рубенс, Захарій Скотт, Кент Сміт, Анна Мей Bow — 

американські актори.
4 Леонід Мясін (1896—1979) — російський (на еміграції) хореограф і балет

ний танцівник, кіноактор; автор понад 70 балетних постановок.
’ Воятер Маккуїн-Поуп (1888—1960) — англійський історик театру та пуб

ліцист.
' Перл Байт, Тоні Кертіс— американські актори.
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бух червоного сиропу з кукурудзи, а невгамовні перископи 
японських надмалих підводних човнів снують туди-сюди за 
рампою.

Коли «Арізона» починає перекидатися, ми бачимо, що 
Кетрін Кентон, волаючи, мчить до позиції гармати лівого 
борту і стягує з сидіння тіло мертвого старшини-артилериста. 
На грудях її оливково-сірої форми вишито напис: «Рядовий 
1-го класу Гелман». Моя міс Кеті відтягує вбитого героя вбік 
і прикладає долоні до його грудей. Навколо неї вибухають 
гранати, літає шрапнель, а губи міс Кеті нечутно шепочуть 
молитву. Повіки загиблого моряка, якого грає Джекі Куґан, 
тріпотять. Юнак розплющує очі, моргає, — тепер міс Кеті 
колише його в обіймах, — дивиться в її знамениті фіалкові 
очі й каже: «Я в раю?» Він каже: «Ви... Бог?»

Навколо з вереском літають «Зеро», у них під ногами по
топає «Арізона», яка занурюється в маслянисту, палаючу воду 
Перл-Харбора, а міс Кеті сміється. Цілуючи хлопця в губи, 
вона каже: «Майже вгадав... Я Ліліан Гелман».

Оркестр не встигає зіграти наступну ноту, а міс Кеті стрибає 
вперед і випускає артилерійський набій у величезну палубну 
гарматну установку. Різко розвертаючи величезний ствол, 
вона веде його за пікіруючим бомбардувальником «Айті», 
чекаючи, коли він опиниться в перехресті її прицілу. Форма 
її моряка вправно забруднена і розірвана Адріаном Адольфом 
Ґрінберґом1, на її криваві рани натякають яскраві латки з мали
нових скалок і гірського кришталю, пришиті навкруги кожної 
дірки від кулі. Співаючи перші такти своєї великої пісні, міс

1 Адріан Адольф Ґрінбер/ (1903—1959) — відомий американський дизайнер, 
який за свою кар’єру створив костюми до більш ніж 250 фільмів.
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Кеті випускає набій і підриває ворожий літак, перетворюючи 
його на сліпучий вибух пап’є-маше.

Поза екраном чийсь голос кричить: «Зупиніть!» Жіночий 
голос кричить, перекриваючи звуки скрипок і валторн, ракет
ний і автоматний вогонь, кричить: «Та твою мать, зупиніть!» 
Гупаючи, центральним проходом театру йде жінка — одна рука 
піднята, вона тримає сценарій, скручений так щільно, наче це 
поліцейський кийок.

Оркестр різко припиняє грати. Співаки замовкають, їхні 
голоси загасають. Танцюристи уповільнюються і зупиняються, 
а винищувачі звисають після несподіваної зупинки, повільно 
рухаючись, між повітрям і землею, з невидимих дротів.

З авансцени, під кутом 180 градусів, ми бачимо, що ця 
жінка, що кричить, — сама Ліліан Гелман, і вона каже: «Ви 
руйнуєте історію! Заради кохання Анни К. Нільссон1, я, на
чебто, не шульга»!

Під цим самим кутом ми бачимо, що театр майже порожній. 
Кінґ Відор і Віктор Флемінґ2 сидять у п’ятому ряді, притис
нувши голови один до одного, й шепочуть. Набагато далі, у 
пустому партері, сиджу я поряд із Теренсом Террі, ми обоє ледь 
тримаємо немовлят на колінах. На підлозі, біля наших крісел, 
тісняться інші підкидьки — вони звиваються, як черв’яки, і 
белькотять, лежачи в плетених кошиках. Пухлі рожеві ручки 
трясуть різними брязкальцями — ці кіндери займають майже 
всі місця навколо нас.

1 Анна К. Ніпьссон (1S88—1974) — американська акторка шведського по
ходження.

2 Юнг Відор, Віктор Фпемінг — американські режисери.

139



«Краще б тобі сподіватися, що це шоу провалиться, — каже 
Теренс Террі, підкидаючи на коліні белькітливе немовля. — До 
речі, де наш фатальний гульвіса?»

Я кажу йому, що Вебб, мабуть, справді зненавидить міс 
Кеті після того, що вчора трапилося.

На сцені Лілі Гелман кричить: «Увага всім! Почнімо спо
чатку». Японська імператорська армія заходить на поземний 
політ над Гонолулу, щоб висипати свій смертоносний вогняний 
вантаж із пекельної смерті на Констанс Талмадж1.

Зразок Вебстер зараз проходить лікування у «Докторз 
госпітал». Аби не з’являтися в таунхаусі, міс Кеті бере участь 
у репетиціях, а Вебстер Карлтон Вестворд III одужує від не
значних рваних ран на руках і торсі.

Террі каже: «Подряпини від нігтів?»
Удома, кажу я, приходять усе нові й нові сиділки. Черниці 

та соціальні працівники. Свіжих другосортних немовлят до
ставляють і далі, а міс Кеті відмовляється обрати. За останні 
кілька днів кожна нова дитина здається не стільки благосло
венням, скільки прегарною бомбою сповільненої дії. Неваж
ливо, наскільки сильно ти її любиш і обіймаєш — вона все 
одно може вирости у Мерседес МакКембридж. Незважаючи 
на всю любов, яку ми виливаємо на дитину, вона все одно 
може розбити нам серце, якщо стане Сідні Скольски. Все 
ваше виховання, і хвилювання, і дбайлива увага можуть 
призвести до появи ще одного Ноеля Коварда. Чи звалить 
на людство ще одного Алена Рене2. Досить просто поглянути

' Констанс Таямадж (1897—1973) — американська актриса, зірка німого 
кіно 1910—1920-х років.

2 Мерседес МакКембридж, Сідні Скольски, Ноеяь Ковард, Ален Рене — аме
риканські актори.
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на Вебба і побачити, що жодна кількість кохання міс Кеті 
його не врятує.

Підкидьок, якого я тримаю, має на зап’ястку вишитий 
браслет, на якому зазначено: «Незапитаний хлопчик номер 34».

Це сміховинно — сама ідея того, щоб я виховувала дитину, 
на додачу до того, що мені треба панькатися з міс Кеті. Немов
ля — така чиста дошка, це те ж саме, що тренувати дублера на 
роль, яку ти більше грати не будеш. Ти справді сподіваєшся, 
що заміна віддасть п’єсі належне, але потайки хочеш, щоб 
критики сказали: ти грала цього персонажа краще.

«Не дивись на мене, — каже Террі, жонглюючи сиротою. — 
Я зайнятий: намагаюся піднятись».

Незважаючи на неодноразову можливість загинути в 
аварії чи на обіді у «Каб Рум» із Лілі Гелман, міс Кеті за
просила Вебба пожити в її таунхаусі — щоб ми могли кра
ще відстежувати майбутні чернетки його ще не написаної 
книжки. Вона зізналася: тепер, коли вона знає, що Вебстер 
насправді вбивця-психопат, безжальний і холоднокровний, 
тепер їхнє сексуальне життя стало таким пристрасним, як 
ніколи раніше.

Саме Вебб приніс цей проект міс Кеті, дав їй почитати 
сценарій і сказав, що вона ідеально зіграє енергійну Гелман, 
яку зваблює Семмі Девіс-молодший і яка спускається на 
парашуті на пляж Вайкікі, не маючи при собі нічого, ок
рім пляшки крему від засмаги та наказів затримати наступ 
імператорської армії. На цьому шляху вона закохується в 
Джої Ленсінґ1. За словами Вебба, ця провідна роль просто 
гарантує їй премію «Тоні».

1 Семмі Девіс-молодший, Джої Ленсінг — американські актори.
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За словами Теренса Террі, зразок Вебстер просто підго
товляв мою міс Кеті. За останні кілька років вона опинилася в 
невідомості. По-перше, тому що відмовлялася від театральних 
і кінопроектів. По-друге, тому що не стежила за своїм сивим 
волоссям і вагою. Підростало ціле покоління молодих людей, 
які ніколи не чули ім’я Кетрін Кентон і не пам’ятали більшої 
частини роботи міс Кеті. Ні, їй не можна вмирати в такий мо
мент — не до того, як вона успішно повернеться. Таким чином, 
Вебстер Карлтон Вестворд III умовив її схуднути — за всією 
вірогідністю, він примусить її записатися до хірурга і погоди
тися стерти з обличчя будь-які нові зморшки чи мішки.

Якщо ця нова постанова стане хітом, якщо вона поверне 
популярність моїй міс Кеті, якщо покаже її новому легіону 
шанувальників, — це стане ідеальним часом для завершення 
його останнього розділу. Його «Брехня-графія» опиниться в 
крамницях того ж дня, коли її некролог у газетах опиниться на 
вулицях. На тому ж тижні, коли її нове шоу на Бродвеї дістане 
захоплені відгуки критиків.

Але не на цьому тижні, кажу я Террі.
Я промокаю обличчя малюка, якого тримаю, краєм свого 

крохмального фартуха. Я нахиляюся до підлоги й піднімаю тон
ку пачку паперу, засунуту під пелюшку немовляти, яке поруч. 
Даю друковані сторінки Террі і питаю, чи він хоче прочитати 
другий варіант «Рабині кохання». Тільки останній розділ — ось 
чернетка найновішого зіткнення міс Кеті зі смертю.

«Як так трапилося, що наш красунчик-убивця опинився 
в лікарні?» — питає Террі.

І я кидаю найновіший, перероблений останній роздіті йому 
під ноги.
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На сцені Лілі демонструє міс Кеті, як правильно виконати 
tour еп lair1 і перерізати горлянку вартовому ворога.

Террі збирає сторінки. Все ще тримаючи на колінах сироту, 
він каже: «Колись жив-був... — Він обіймає сироту однією ру
кою і заглядає в його крихітне обличчя, наче це радіомікрофон 
чи лінза камери — будь-який записуючий пристрій, у якому він 
зібрався зберігати своє життя. Говорячи в цього конкретного 
підкидька, наповнюючи його порожній розум, заповнюючи 
його очі та вуха звуком свого голосу, Террі читає: — Можли
во, в цьому є іронія, але жоден кінокритик — ані Джек Ґрант, 
ані Полін Кейл, ані Девід Оґден Стюарт ні за що не розірвуть 
Кетрін на скривавлені шматки так, як би це згодом зробили 
дикі ведмеді гризлі...»

1 Стрибок з розворотом (ф$.).



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена четверта

За кадром ми чуємо голос Теренса Террі, який читає з 
переробленого останнього розділу «Рабині кохання». Даю
чи напливом театр із попередньої сцени, ми чуємо й далі 
навколишні звуки репетицій: теслі прибивають частини де
корацій, чечітка, вогонь автоматів, передсмертний вереск 
моряків, які горять заживо, і Ліліан Гелман. Однак цей галас 
стихає, і ми знову бачимо нечіткий кадр будуара міс Кеті. Ми 
бачимо Вебстера Карлтона Вестворда III — вище талії, його 
оголений торс блищить від поту, — який підносить руку до 
носа — а з пальців щось капає — і, прижмуривши очі, глибоко 
вдихає. Він опускає руки, так що вони виходять із кадру, потім 
піднімає — вони тримають тонкі щиколотки. Піднявши дві 
ноги до своїх плечей, від широко розводить їх. Стегна Вебба 
рухаються вперед, а потім назад, вперед — назад, а коментатор 
читає: «...В останній день життя Кетрін Кентон я дуже-дуже 
ніжно підштовхнув ніс свого жадаючого прута кохання до 
сплутаних складок її забороненого коридору...»

І знову чоловік і жінка, які спаровуються, — це ідеалізовані 
версії Вебба та міс Кеті, показані через потужні фільтри: їх 
рухи даються в уповільненні, вони текучі, а  можливо, навіть 
розмиті.
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Голос Террі читає далі:«.. .пікантний аромат її тілесної квітки 
дражнив мої відчуття... Моє постійно зростаюче захоплення і 
професійна повага кипіли, вимагаючи звільнення, — і я глибше 
входжу до ламких, брудних пелюсток її родючої троянди...»

За рік до Французької революції, якщо вірити Теренсу 
Террі, антироялісти прагнули знизити повагу суспільства 
до Людовіка XVI і його королеви, Марії Антуанетти, опублі
кувавши малюнки, на яких монархи були зображені під час 
дегенеративної сексуальної діяльності. Ці карикатури, що їх 
опублікували в Швейцарії і Німеччині, а потім контрабандою 
переправили до Франції, звинувачували королеву у спарову
ванні з величезною кількістю собак, слуг, священиків. Ще до 
штурму Бастилії, до мадам Гільйотини, до Жан-Поля Марата, 
ці грубі малюнки олівцем просочилися до сердець громадян 
як авангард повстання. Комічна пропаганда. Непристойні 
малюночки та брудні історії йшли на вістрі атаки, розчищали 
шлях для майбутньої кривавої бойні.

Ось чому зразок Вебстер написав таку мерзоту.
Читаючи далі останній розділ «Рабині кохання», комента

тор каже: «...заглиблюючи свою сталеву мужність, промірюючи 
шляхетні глибини соковитої дірочки Кетрін, я не міг не відчути 
кожну з її чудових вистав. Піді мною стогнала і пускала слину 
Елеонора Аквитанська. Верещала та притискалася до мене 
ЕднаСент-ВінсентМіллей1. Моїжадібні звірячі руки стискали 
мініатюрну талію Зельди Фітцджеральд, яка стогнала, доки 
вистачало дихання, а її голова борсалася з боку в бік...»

1 Една Сент-Вінсент Міллеік (1892—1950) — американська поетеса та дра
матург, перша жінка, яка отримала Пулітцерівську премію за поезію; була відома 
своїм богемним життям та нетрадиційними любовними зв’язками.
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У розмитому зображенні молодші, ідеалізовані коханці 
лежать, заплутавшись у тонких покривалах. Голос Террі читає: 
«...гарні стегна, які стискали мою набряклу похіть, ступали 
по дошках «Карнегі-Холлу». Лондонського «Палладіуму». 
Розкішна плоть, яка тряслася піді мною в синхронізованому 
блаженстві, чарівна симфонія нашого поглинання одне одного, 
ця витончена квітка, яка хрюкала від брутальної атаки мого 
стрімкого вторгнення, — вона була Єленою Троянською. Ребек- 
кою з ферми Саннібрук. Марією, королевою Шотландською...»

Цвірінь, кудах, гав... Леді Макбет.
Гар-р, р-р-р, і-і-а-а, цвірінь... Мері Тодд Лінкольн.
«...Залишаючи промоклий тріумф її зморщеного притул

ку, — читає далі коментатор, — я вивергнув свій паруючий 
внесок, гарячий потік за потоком, — перламутрові крапельки 
мого поклоніння та глибокого захоплення бризнули на неви
мовно прекрасне обличчя Кетрін...»

Ідеалізовані коханці моментально залишають ліжко й по
чинають одягатися. Вони витираються. Нічого не говорячи, 
міс Кеті наносить помаду. Зразок чистить туфлі, поліруючи їх 
щіткою з кінського волосу. В окремих дзеркалах кожен із них 
перевіряє собі зуби, профіль, гарчить і використовує ніготь, 
щоб зняти сиву волосинку з щоки. Весь цей процес проходить 
у мрійливому уповільненому відтворенні.

Голос Террі читає далі: «...Можливо, саме первісна природа 
Кетрін прирекла її на таку долю. Дивлячись назад, вона відчу
вала себе невимушено тільки серед великої кількості чутливих 
творінь, і цей поштовх знову підказав нам насмілитися піти 
у суспільство — до зголоднілих, позбавлених волі мешканців 
зоопарку Центрального парку...»
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Двоє коханців йдуть на прогулянку — вони залишають 
таунхаус, йдуть на захід, до П'ятої авеню. Сонячне світло 
ллється із чистого, блакитного неба. Співочі птахи щебечуть 
у голосному хорі, і сліпучі квіти герані, червоні й рожеві, у 
зовнішніх ящиках. Швейцари в лівреях торкаються капелюхів, 
їх золоті шнурки блискають, коли міс Кеті проходить повз. 
Ідеалізована міс Кеті — її обличчя гладеньке, її ноги плавно 
рухаються, вона майже пливе тротуаром.

«...Для Кетрін, — продовжує коментатор, — можливо, жит
тя само по собі було якоюсь в’язницею, з якої, як вона відчувала, 
вона мала втекти. Кінозірка, напевно, відчуває себе схожою 
на диких звірів, яких виставляють у зоопарку...»

У кадрі зйомки, що слідкує, ми бачимо, як коханці манд
рують стежкою, повернувши до парку, проходять повз ставок, 
де живуть морські леви. Поряд із колонією імператорських 
пінгвінів ідеалізований Вебстер йде перевальцем, звівши 
п ятки разом, передражнюючи кумедних морських птахів. 
Ідеалізована міс Кеті сміється, демонструючи блискучі зуби 
й вигинаючи тонку, гнучку шию. Раптово, неочікувано вона 
мчить уперед і зникає із кадру.

«.. .Серед останніх ніжностей, що мені їх подарувала Кетрін, 
було те, що вона розповіла мені по секрету: я маю найобда- 
рованіший, наймайстерніший апарат, який колись існував за 
всю відому історію людства...»

Коментатор каже: «...По шиї б тим буркунам, які поставили 
на ній клеймо «отрута театральних кас»...»

Міс Кеті повільно біжить доріжкою, її волосся кінозірки 
лине в повітрі, а ми чуємо голос Теренса Террі, який читає: 
«...Я швидко біг, шукаючи мою блискучу кохану, і проголошу
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вав свою відданість у захеканому публічному проголошенні. 
У цю мить найвищої радості я відкрив обійми, щоб упіймати 
й обійняти всіх жінок, якими вона була: Сіндереллу, і Гаррієт 
Табмен, і Мері Кассат...»

У кадрі без фокусу, із уповільненим рухом ідеалізований 
Вебб біжить, простягнувши руки. Коли він наздоганяє міс Кеті, 
вона, спіткнувшись, падає назад, зникаючи з кадру.

У реальному часі ми бачимо блиск гострих зубів. Ми чуємо 
горловий рев і чуємо, як ламаються кістки. Лунає крик.

«У цю мить, — читає коментатор, — моє все, мій сенс життя, 
ідол мільйонів, Кетрін Кентон втрачає рівновагу й різко падає 
за огорожу до ведмедів гризлі...»

Усе ще читаючи з «Рабині кохання», голос Теренса Террі 
каже: «Кінець».



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена п’ята

Хоча професія моя — не приватний детектив чи охо
ронець, у теперішній час до моїх обов’язків входить обшук 
валізи Вебба в пошуках останніх переробок «Рабині кохан
ня». Пізніше я маю потайки повернути рукопис до схованки 
між чистими сорочками та трусами так, щоб зразок Вебстер 
не зрозумів, що ми докумекали до його змови, котра постій
но змінюється.

Уявна сцена вбивства щезає, її місце займає теперішнє місце 
й час. Знову ми в танцювальному залі готелю, що переповнений 
елегантними гостями, яких ми вже раніше бачили — на цере
монії нагородження за участі сенатора. Але тут зовсім інший 
випадок — мою міс Кеті нагороджують почесним дипломом 
коледжу Вассер. На тій же сцені, що її використовували раніше, 
в Акті першому, сцені дев’ятій, поважний чоловік у смокінгу 
стоїть біля мікрофону. Кадр відкривається тим же швидким 
панорамуванням^ що й раніше, поступово уповільнюється до 
зйомки з операторського крана, рухаючись між столиків, за 
якими сидять гості.

Тепер, коли він використовується вдруге, цей прийом 
справляє враженнл кліше, натякаючи на присутність нудоти 
навіть у начебто чарівному житті міс Кеті. Як навіть дуже високі
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нагороди втомлюють. Знову задня стіна сцени наповнюється 
змінюваним монтажем кадрів із широкоформатних чорно- 
білих фільмів, у яких міс Кеті з’являється як дружина Цезаря 
Августа, дружина Наполеона Бонапарта, дружина Александра 
Великого. Всі найвидатніші ролі її видатної кар’єри. Навіть 
цей монтаж, що віддає їй належне, ідентичний із монтажем 
попередньої сцени, і коли трапляються ті ж самі великі плани, 
її обличчя кінозірки починає здаватися чимось абстрактним, 
більше не конкретною особою та навіть людиною, а стаючи 
чимось на кшталт торгової марки чи логотипу. Символічною 
та міфічною, як місяць уповні.

Стоячи за мікрофоном, конферансьє каже: «Хоча вона 
кинула школу в шостому класі, Кетрін Кентон заслужила на 
диплом магістра своїм життям... — Повертаючи голову вбік, 
промовець дивиться в лівий бік і каже: — Вона справжній 
повний професор на безстроковому контракті, який учив 
студентів по всьому світу кохання та наполегливості і вір
ності...»

У суб’єктивному монтажі ми бачимо, що ми з міс Кеті 
стоїмо, сховавшись, у тіні куліс у правій частині сцени. Вона 
стоїть, завмерла, наче статуя, і мерехтить у своїй вишитій 
бісером сукні, поки я наношу пудру їй на шию, на декольте, 
на кінчик підборіддя. У мене в ногах, оточуючи мене, стоять 
сумки, й сумочки, й термоси, і всі вони роблять внесок у  
створення цього моменту. Шиньйони, й косметика, й силь
нодіючі ліки.

Коли «Фотоплей» опублікував шість сторінок, присвя
чених внутрішньому дизайну таунхауса міс Кеті, саме мої 
руки згинали гострі лікарняні кути на кожному ліжку. Так,
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фотографи зобразили міс Кеті у фартуху, вона стояла на 
колінах і терла підлогу на кухні, але тільки після того, як я 
вимила й натерла воском увесь кахель. Мої руки творять її 
очі та вилиці. Я вищипую та підводжу олівцем її знамениті 
брови. Те, що ви бачите, — це спільна праця. Тільки працю
ючи в парі, разом, ми з міс Кеті утворюємо видатну особу. 
Її тіло та мій зір.

«Як учитель, — каже конферансьє, — Кетрін Кентон до
стукалася до незліченних учнів своїми уроками терпіння 
й тяжкої праці...»

Упродовж цього стомливого діалогу ми переходимо до 
ретроспекції нещодавнього сонячного дня в парку. Як і в 
попередній, із нечітким фокусом, сцені уявного вбивства, міс 
Кеті та Вебстер Карлтон Вестворд III рука в руці прогулюються 
у напрямку зоопарку. У середньому плані ми бачимо, як міс 
Кеті та Вебб підходять до поручнів, якими огороджена яма, 
повна ведмедів гризлі, що ходять в ній. Руки міс Кеті так міцно 
хапаються за металеву огорожу, що суглоби її пальців стають 
білими, її обличчя завмерло так близько до ведмедів, і тільки 
вена, що просвічує крізь шкіру на її шиї, пульсує та звивається, 
як хробак, видаючи її жах. Навколо ми чуємо гомін дітей, що 
співають. Чуємо, як ревуть леви та тигри. Як сміються гієни. 
Якась пташка з джунглів чи мавпа-ревун заявляють про своє 
існування й кричать якусь божевільну тарабарщину. Увесь 
наш світ, який завжди виходить на битву із тишею та пітьмою 
смерті.

Цвірінь, і-і-і-і-і, і-і-а-а... Джордж Ґобель1.
1 Джордж Ґобель (1919—1991) — американський комік та актор.
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Му, няв, хрю... Гарольд Ллойд1.
На відміну від попереднього кадру, із розмитим фокусом, 

ця ретроспекція відбувається в зернистій, перейманій, кі- 
ноправді. Єдине джерело світла — вечірнє сонце — яскраво 
відбивається у лінзі камери і заливає сцену короткими спала
хами. Гризлі хитаються та ревуть унизу, серед гострих скель. 
Поза кадром павич кричить і кричить істеричним голосом 
жінки, яку щойно зарізали.

Поверх усіх цих навколишніх звірячих звуків ми все ще 
ледве чуємо конферансьє, який каже: «Ми вручаємо цей 
почесний ступінь доктора гуманітарних наук не стільки як 
знак визнання того, чого вона навчилася, а скоріше як знак 
подяки, нашої найщирішої подяки за те, чого Кетрін Кентон 
навчила нас...»

Над саундтреком зоопарку ми чуємо слабке серцебиття. 
Невгамовне «стук-стук, стук-стук» збігається із прискоре
ним пульсом крові у вені на шиї міс Кеті, відразу ж під лінією 
її щелепи. Поступово звуки звірів і людський щебет слабі
шають, а серцебиття стає голоснішим. Серце колотиться 
швидше, голосніше, сухожилля проступають крізь шкіру на 
шиї міс Кеті, видаючи її внутрішній жах. Аналогічні вени та 
сухожилля проступають на шкірі, смикаючись і пульсуючи 
на зворотному боці обох долонь, що вчепилися в огорожу 
навколо ведмежої ями.

Стоячи поряд із міс Кеті біля огорожі, зразок Вебстер під
німає руку і обіймає її за плечі. Її серце б’ється, наче шалене.

' Гарольд Ллойд (1893—1971) — американський актор та продюсер, відомий 
своїми німими фільмами.
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Павич верещить. Коли рука Вебба опускається їй на плечі, міс 
Кеті відпускає огорожу. Обома руками вона хапає руку Вебба, 
яка вільно звисає поряд із її обличчям, різко смикає його за 
зап’ясток і перекидає Вебстера прийомом дзюдо через спину. 
Через огорожу. До ями.

Камера знову направлена на куліси сцени — теперішній 
момент — ми чуємо ревіння ведмедя гризлі й слабкий вереск 
людини. Міс Кеті стоїть у неясному світлі, яке відбивається 
від промовця. Шкіра її шиї гладенька, нічого не пульсує, ру
хається тільки її помада, і вона каже: «Ти знайшла якісь нові 
версії рукопису?»

На стіні у глибині сцени вона з’являється як дружина Лео- 
нардо да Вінчі, дружина Стівена Фостера, дружина Роберта 
Фултона.

Будь-яке інтерв’ю, взагалі, будь-яка кампанія з розкрутки 
еквівалентна так званому «побаченню наосліп» із незнайомцем, 
де ви фліртуєте й кліпаєте віями і дуже сильно намагаєтеся не 
довести справу до трахання.

Насправді, ступінь успіху будь-якої людини залежить від 
того, як часто він чи вона може сказати «так» і почути «ні». Усі 
ті численні рази, коли ви падали, але підіймалися знову.

Через те, що ця сцена знімається з тією ж публікою та 
декораціями, як і попередня, ми можемо натякнути на те, 
що всі церемонії нагородження — просто гарненькі пастки, 
а як наживка в них використані кілька яскравих посрібле
них шматочків звеличення. Смертоносні пастки з наживкою 
з аплодисментів.

Я нахиляюся, знімаю кришечку з одного з термосів — не 
того, який наповнений чорною кавою, і не того, з охолодже
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ною горілкою, і не того, в якому валіум гримить, наче маракас 
Кармен Міранди1. Я відкриваю інший термос і витягую з нього 
тонкий стос сторінок, які щільно закручені і запхнуті всереди
ну. Кожна із сторінок має заголовок: «Рабиня кохання». Третя 
чернетка. Я передаю їй сторінки.

Моя міс Кеті коситься на надруковані слова. Хитаючи голо
вою, вона каже: «Я нічого не можу тут зрозуміти. Мені потрібні 
окуляри, — і вона повертає мені сторінки, кажучи: — Прочитай 
їх. Я хочу, щоб ти сказала мені, як я маю померти...»

А із зали раптово лунають оглушливі оплески.

1 Кармен Міранда (1909—1955) — бразильська та американська співачка 
й акторка.



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена шоста

«У той день, коли вона болісно померла, засмажена до 
смерті, — читаю я поза кадром, — моя кохана Кетрін Кентон 
насолоджувалася розкішною ванною з піною».

Як це було і з попередніми останніми розділами, які ми 
читали вголос із «Рабині кохання», ми бачимо молодші, іде
алізовані версії міс Кеті та Вебба, які скачуть на її ліжку в 
розмитій, нечіткій версії її будуара. Поза кадром я продовжую 
читати, а уявна парочка закінчує кохатися і йде — повільно, як 
у трансі, ледве пересуваючи ноги, до ванної кімнати, суміжної 
зі спальнею.

«Як і зазвичай, — читає мій голос, — після енергійного 
орального контакту із моїм романтичним держаком із м’яса, 
Кетрін прополоскала свій ніжний рот одеколоном і приклала 
шматочки блискучого льоду до свого тонкого, травмованого 
горла. Коли я відкрив крани, — продовжує коментатор, — щоб 
наповнити її вбудовану ванну з рожевого мармуру пінною, 
дуже гарячою водою, я додав олію до ванни і щедро насипав 
мильної піни. Коли я приготував це розкішне умивання, моя 
найдорожча Кегрін сказала: “Вебстер, любий, пінти любов
ної есенції, яку ти вивергнув на піку оральної пристрасті, 
п’янкіші, ніж найгустіший європейський шоколад, — моя
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кохана відригнула, скромно притуливши до рота долоню, 
проковтнула й сказала: — Всім жінкам слід скуштувати твої 
смачні виділення”».

Знята в м’якому фокусі, ідеалізована міс Кеті закриває 
фіалкові очі й облизує губи.

Уявна парочка цілується, потім розриває обійми.
«Спускаючи свої шовкові чуттєві ноги з нескінченною 

обережністю, — читає коментатор, — Кетрін занурила свої 
забризкані стегна і славетний лобок, опускаючись у майже 
киплячі хмари райдужно-білого кольору. Гаряча рідина хлюпає 
біля її шовкових сідниць, потім плескається біля шовкової 
лінії бюсту. Туманна пара утворила вир, і парфуми наповнили 
душне повітря ванної кімнати».

Мій власний голос продовжує читати: «Це було того року, 
коли кожна друга пісня була «On the Atchison, Topeka and the 
Santa Fe» у виконанні Мітці Ґейнор і великий радіоприймач РКА 
зручно стояв на краю ванни з рожевого мармуру; його шкала 
була поставлена на романтичні балади, а товстий електричний 
шнур був увімкнений у зручну розетку».

Ми бачимо кадр-вставку згаданого приймача, який ба
лансує на краю ванни, так близько, що пара конденсується 
в краплі поту на дерев’яному ящику радіо.

«Недодачу, — продовжує мій голос, — привабливий набір 
електричних ламп, кожна з яких мала приглушені, пофарбо
вані в рожевий колір колби, а світ, що миготів, розсіювався 
багатошаровими абажурами, — вони також стояли навколо 
краю розкішної ванни, наповненої піною».

Панорамний кадр показує цілий ліс ламп, низьких; і висо
ких, які балансують на широкому краї завеликої ванни. Чор

156



ний клубок шнурів живлення, що, наче змії, повзуть із ламп 
до розеток на стіні. Багато з цих товстих шнурів, які майже 
пульсують від току, здаються зношеними.

«Опустившись до ніжної шиї в ароматні мильні бульбаш
ки, — провадить коментатор далі, — Кетрін видала задово
лений стогін. У цей момент нашого безцінного щастя радіо, 
яке грало чудовий «Блискучий вальс» Фредеріка Шопена, 
зісковзнуло зі свого небезпечного карниза. Просто випадково 
всі різноманітні лампи також упали, глибоко занурившись у 
привабливі води, і зварили мою кохану живцем, наче яйце, яке 
б’ється в агонії, і верещить, і зазнає тортур...»

У кадрі ароматна піна кипить, бурлить, підіймається, за
криваючи сцену смерті, яка виблискує та шипить. Мій голос 
за кадром читає: «Кінець».



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена сьома

Ми даємо зворотний кадр і бачимо залу розкішного театру 
на Бродвеї, де вибухає японська бомба і стріляє шрапнеллю 
в Юла Бріннера1 в ролі Дуайта Д. Ейзенхауера. Військовий 
корабель США «Арізона» нахиляється на правий борт, загро
жуючи перекинутися на Віру-Еллен2, яка співає роль Елеонори 
Рузвельт. Військовий корабель США «Західна Вірджинія» 
перекидається на Невіла Чемберлена3 та Лігу Націй.

Поки «Зеро» атакують Івора Новелло4, моя міс Кеті лізе на 
фок-щоглу лінкора, якому загрожує зенітний вогонь і Лайонелл 
Етвіл5, тримаючи чеку ручної гранати в зубах. Різко смикнувши 
головою, міс Кеті висмикує чеку, розмахується, щоб метнути 
гранату, але кидає її занадто далеко. Чавунний ананас проно

1 Юл Бріннер (справжнє ім’я — Юлій Борисович Бріннер; 1920—1985) — ви
датний американський актор російського й українського походження, лауреат 
премії «Оскар» у номінації «найкращий актор» (1956), володар престижної 
театральної нагороди «Тоні».

2Віра-Еллен (Віра Еллен Вестмейєр Рое; 1921—1981) — американська ак
торка та співачка.

3 Невіл Чемберлен (1869—1940) — британський державний діяч, прем’єр- 
міністр Великої Британії в 1937—1940 роках.

4 Івор Новелло (1893—1951) — відомий британський композитор, співак 
та актор.

5 Лайонелл Етвіл (1885—1946) — британський актор театру та кіно.

158



ситься повз Хірохіто і влучає в Романі Романі, який сидить 
у струнній групі в оркестровій ямі.

З місця в партері — п’ятий ряд, центр — хтось верещить: 
«О, припиніть, нехай вам трясця!» Ліліан Гелман підводиться, 
розмахується згорнутим екземпляром партитури, рубає нею 
повітря, наче стеком. Лілі репетує: «Просто припиніть! — Вона 
репетує: — Ти допомагаєш та заспокоюєш ворога!»

На сцені вся імператорська японська армія повільно зу
пиняється. Убиті моряки, розкидані по палубі військового 
корабля США «Теннессі», встають і крутять головами, щоб 
розім’яти здерев’янілі шиї. Молодший лейтенант Джо Тауссіґ 
повертає військовий корабель США «Невада» до порту, а Лілі 
піднімається на авансцену. Її слина виблискує у вогнях рампи, 
коли вона верещить: «Fouette еп toumant1, коли кидаєш гранату, 
ти, дурна сучко!» Щоб показати, як треба, Гелман випросто- 
вується, тремтить на кінчику пальця, потім б’є піднятою ногою 
повітря і крутиться. Вона б’є та крутиться, і кричить: «І роби 
повний оборот, а не половину...»

Під кутом 180 градусів ми бачимо Теренса Террі і мене — ми 
сидимо у задніх рядах партеру в оточенні розмаїття мішків 
для одягу, коробок для капелюхів і покинутих дітлахів. Більше 
в партері ніхто не сидить. Террі робить припущення, що міс 
Кеті навмисно так невміло кидає гранату. Минулого разу вона 
влучила у Барбару Бель Ґеддес2. До того граната відскочила від 
твердою скальпа Г’юмаКроніна3. Якщо Вебстер планує вбити

1 Стьобай і крути (фр.).
2 Баубара Бель Ґеддес (1922—2005) — американська акторка, художниця та 

автор книжок для дітей.
* Г'км Кротн (1911—2003) — канадський актор.
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її на піку нового сценічного успіху, пояснює Террі, для міс Кеті 
навряд чи є сенс у тому, щоб перемогти злого імператора Сьо- 
ву. Якщо рецензії на прем’єру будуть бурхливими, це тільки 
посилить небезпеку для неї.

На сцені Лілі Гелман робить ідеальний крок pas de bouree1 
і водночас стріляє прямо проміж очей Бадді Ебсена2.

Передаючи пістолет міс Кеті, Гелман каже: «А тепер спро
буй сама...»

Вона не влучає і вбиває Джека Елама3. Ще один пост
ріл — і куля відлітає рикошетом від військового корабля США 
«Нью-Джерсі» та ранить Сід Чарісс4.

Я роблю записи в блокноті, що лежить у мене на колінах, 
схиливши голову над роботою. Під блокнотом я ховаю останню 
переробку «Рабині кохання» — четверту чернетку останнього 
розділу. Сценарій після автобуса, після ями з ведмедями гризлі, 
після страти у ванні з бульбашками.

На сцені Лілі Гелман виконує серію jetes5, водночас при
цілюючись з вогнемета в «Летючих Ескаланте».

Через прохід від Террі я сиджу і пишу — сторінки блокно
та розгорнуті в мене на колінах — у неясному світлі. Кінчик 
моєї авторучки шкрябає, сковзає, залишає рядки та речення

1 Pas de bouree (па де буре, фр.) — карбувальний танцівний крок, пересту
пання з малим просуненням уперед.

2 Бадді Ебсен (1908—2003) — відомий американський актор і танцівник.
3 ДжекЕлам (1920—2003) — американський актор, відомий за ролями злодіїв 

у вестернах.
4 Сід Чарісс (1922—2008) — американська акторка й танцівниця.
5 Жете (фр. jet6, від jeter — кидати) — один з основних стрибків па у класич

ному танці, коли під час танцівного кроку вага тіла танцюриста переноситься
з однієї ноги на другу.
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на кожній сторінці; я кажу, що пам’ять — це всього лише осо
бистий вибір. Дуже обміркований вибір. Коли ми пригадуємо 
когось — батьків, чоловіка чи дружину, друга — кращими, ніж 
вони, мабуть, були, ми робимо так, щоб створити ідеал, щось 
таке, чого ми самі можемо прагнути. Але коли ми пам’ятаємо 
когось як п’яницю, брехуна, нахабу — ми просто створюємо 
виправдання власній поганій поведінці.

Не підводячи очей від блокнота, я кажу — наскільки це 
можна сказати про людей, які читають такі книжки. У най
кращому разі люди шукають високі зразки для наслідування, 
такі, як Кетрін Кентон, на створення якої я витратила все своє 
життя. Інші читачі шукатимуть дешевих проституток у книзі 
Вебстера Карлтона Вестворда III, для того щоб мати спокій 
і дозвіл для свого дешевого, безладного життя.

Усі люди шукають або причини для того, щоб бути хоро
шими, або виправдань за те, що вони погані.

Можете назвати мене елітаристкою, але я, все ж таки, не 
Мері Пікфорд.

На сцені Лілі б’є в долоні, двічі, й каже: «О’кей, давайте 
іде раз, з того моменту, коли скалки бомби рвуть на шматки 
капітана Мервіна Бенніона1».

У тиші всі присутні, від Рікардо Кортеса2 до Гоуп Ленґ3, 
Балко моляться за те, щоб пережити міс Гелман і таким чином 
уникнути долі потрапити після смерті до її огидної само-мі-

1 Мервін Бенніон (1887—1941) — капітан військово-морських сил США, 
який загинув під час атаки на Перл-Харбор. Зі смертельними ранами залишився 
командувати своїм кораблем, за іцо був нагороджений посмертно «Медаллю 
Пошани».

2 Рікардо Кортес (1899—1972) — американський актор.
3 Гоуп Лекг (1933—2003) — американська акторка кіно та телебачення.
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фології. Її синдром Туретта, звичка згадувати імена знамени
тостей, покладена на музику Отто Гарбахом. У присутності 
міс Гелман атеїстів не буває.

Лілі Гелман верещить: «Кетрін!»
Міс Кеті верещить: «Гейзі!»
Ш-ш-ш-ш, ревіння віслюка, гав... Боже милостивий.
У нас завжди знайдеться конкретна особа, яку можна 

звинуватити.
Правда про погану гру міс Кеті в тому, що вона весь час 

шукає випадкову міну чи гвинтівку, які мають покінчити з її 
життям. Вона не може зосередитися через острах, що вона не 
встигла прочитати будь-яку нову версію «Рабині кохання» і 
може загинути будь-якої миті. Через військовий корабель, що 
вибухне. Через прожектор, який зірветься із софітів. Будь-який 
бутафорний розкладний ніж може бути замінений на справж
ній кинджал, який опиниться в руках якогось японського 
солдата, який про це нічого не знає, або Аллана Дуана1. Поки 
ми тут сидимо, Вебстер Карлтон Вестворд III може припасо
вувати бомбу або накачувати отруйний газ до гримерки міс 
Кеті. За таких обставин, звичайно, вона не може пристойно 
впоратися із pas de deux1.

Террі каже: «Чому ти залишаєшся з нею? — Він питає ме
не: — Чому ти залишалася з нею всі ці роки?»

Тому, відповідаю я, що життя Кетрін Кентон — це моя 
робота, яку ще не закінчено. Дружина лорда Байрона. Дру
жина Папи Інокентія VI і дружина Пауля фон Гінденбурґа,

1 АлланДуан (1885—1981) — американський продюсері сценарист канад
ського походження.

2 Па-де-де (фр.).
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мабуть, найкращі роботи міс Кеті, але вона — моя найкраща 
робота. Не відволікаючись від написання своїх карлючок, я 
кажу, що міс Кеті — мій незакінчений шедевр, а художник не 
залишає роботу, коли зустрічає труднощі. Або коли предмет 
мистецтва починає зустрічатися з негідними чоловіками. Моя 
професія — не няня чи ангел-охоронець, але ж я виконую 
обов’язки їх обох. Моя постійна робота — це те, що Волтер 
Вінчелл називає «Квочкою для зірок». «Доглядач знаменитос
тей», за висловом Ельзи Максвелл.

Я знову знаходжу найостанніший варіант Вебстерової 
пристрасної інтимної біографії і протягую її через прохід Террі.

Не встаючи з місця, Террі питає: «Як так вийшло, що її не 
вбило струмом?»

Міс Кеті вже кілька днів не приймає ванну, кажу я йому.
Від неї тхне тим, що Лоуелла Парсонз називала «Ароматом 

кохання».
Террі нахиляється й забирає сторінки з моєї витягнутої 

руки. Проглянувши першу сторінку, він читає: «Ніхто не зміг 
би передбачити, що до кінця цього дня моя найкоханіша Кетрін 
розіб’є всі, до останньої, кістки у своєму спокусливому тілі, 
а її чарівна голлівудська кров буде розбризкана на половині 
центру Манхеттена...»
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АКТ ДРУГИЙ, 
сцена восьма

Голос Теренса Террі читає далі, тепер як аудіоміст із поперед
ньої сцени: «...моя найкоханіша Кетрін розіб’є всі, до останньої, 
кістки у своєму спокусливому тілі, а її чарівна голлівудська 
кров буде розбризкана на половині центру Манхеттена...», а ми 
знову переходимо до уявного епізоду. Тут гнучкий, ідеалізова
ний Вебстер і міс Кеті стрибають по відкритому оглядовому 
майданчику на 84-му поверсі Емпайр-Стейт-Білдінґ.

Поза кадром голос Террі читає: «Щоб відсвяткувати півріч
ний ювілей нашого першого знайомства, я зняв найвище орли
не гніздо на казковому острові Манахатта». Він читає вголос: 
«Там я замовив романтичну вечерю для двох, яку організували 
Перінос, що знаходяться за 3000 миль звідтам».

У мізансцені ми бачимо накритий на двох столик під 
білою скатертиною, заставлений кришталевими бокалами, 
фарфоровим посудом і срібними столовими приборами. 
Джуліан Елтіндж1 брязкає по клавішах рояля, який підняли 
сюди лебідкою для цього вечора. Джуді Холлідей2 співає

1 Джуліан Елтіндж (1881—1941) — вигадане ім’я Вільяма Дальтона, амери
канського актора та пародиста, який пародіював в образі жінки.

2 Джуді Холлідей (1921—1965)— американська акторка, яка отримала «Ос- 
кара» у 1950 р. за кращу жіночу роль.
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пісні з програми Марка Бліцштейна та Марка Коннелі, їй 
акомпанують Симфонічний оркестр королівського балету 
Бірмінгема та Мірна Лой1. У всіх напрямках блищать вогня
ми шпилі Нью-Йорка.

Голос Теренса Террі читає: «Були присутні тільки creme de 
la creme2 офіціантів й естрадних артистів, і в усіх були мило 
зав’язані очі, як у шедеврі Еріха фон Штрогейма3 «Весільний 
марш», так що нам з Кетрін не доведеться почувати нія
ковість, коли ми віддамося нашим тілесним нападам одне 
на одного».

Щоб підкреслити той факт, що мова тут йде про їх -надця- 
ту сексуальну сцену, гнучка і тонка, знята в нечіткому фокусі 
міс Кеті і Вебстер спаровуються формально, наче роботи, не 
дивлячись одне на одного. Закотивши очі під лоба, висунувши 
язики з ротів, дихаючи наче дикі звірі, пара змінює позицію 
мовчки, і вологі ляпання їхніх статевих органів погрожують 
заглушити живу музику.

«Ми займалися коханням під мільярдом зірок і над мо
рем із десяти мільйонів електричних вогнів. Там, між раєм 
та зем/іею, офіціанти з пов’язками на очах нахиляли пляшки 
шампанського «Моє» просто у наші жадібні, ненажерливі 
роти, розбризкуючи іскристе вино на смачні груди Кетрін, 
у той яас, коли я задовольняв і далі її ненажерливі стегна, а 
неуважні офіціанти скидали один за одним охолоджені сирі 
устриці у слизький жолоб її королівського горла...»

1 Мірна Лой (1905—1993) — американська акторка.
2 Кращі з найкращих (фр.).
1Еріх фон Штрогейн (1885—1957) — видатний актор та режисер австрій

ського походження.
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Розпусна пара спаровується далі. Джеммі Дюранте під
ходить до мікрофону — на очах у нього пов’язка — і співає 
«Sentimental Journey».

«Щоб дотриматися мого запланованого подарунка, — 
провадить коментатор далі, — у ту мить, коли Кетрін ставала 
дибки, стискалась у petite m ort\  а різні паруючі струмки її 
жіночих соків каскадами збігали вниз по її скульптурних 
стегнах, і під такі крещендо зростаючих звуків пристрасті 
невидима рука ввімкнула розмаїття прожекторів, які омили 
верхівку вежі. Пекуче світло, яке вилилося на нас, було не 
звичайного білого кольору — ні, сьогодні воно світилося 
саме тим відтінком, котрий притаманний безумно фіалко
вим очам Кетрін...»

Пара робить крок у різні боки й починає неуважно вити
рати свої мокрі стегна, користуючись серветками, які вони 
після цього жмакають і кидають на підлогу. Аналогічним 
чином забруднені тканинні серветки покривають дах, а пара 
продовжує витиратися бахромою білої скатертини.

«За кілька секунд, — читає Террі, — ми розірвали свій тілес
ний зв’язок і, знову бездоганно одягнені, сіли серед пишного 
вбрання, насолоджуючись елегантною ароматною їжею — під
смажені пташенята, яких нам подали на фарфорі з Ліможа, 
гарнірувані вареною морквою та часником, а також начинена 
з обох боків печена картопля, або на вибір — маленький ово
чевий салат під соусом «ранчо» чи плов.

“Вебстер, — сказала Кетрін, — ти дуже мужній самець, і 
ця велична вежа — єдиний твій фалічний суперник в усьо

1 Маленька смерть; у переносному значенні — оргазм (фр.).
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му світі. — І додала з похітливою усмішкою: — І я з радістю 
пройшла б мільйон сходинок, щоб сісти аж на верхівці обох...”».

На противагу зрілому коментарю за кадром, ідеалізовані 
міс Кеті та Вебстер просто поглинають їжу, дуже швидко, 
хлебчуть вино, ножі та виделки дзенькають по тарілках, ков
тають так швидко, що відрижка загрожує перекрити музику. 
Жирними пальцями вони розривають крихітні тільця пта
шенят, плюють пережовуваними кісточками на вулицю, що 
далеко внизу. Офіціанти із зав’язаними очима ходять навколо, 
спотикаючись.

Незважаючи на таку неестетичну поведінку, голос Теренса 
Террі неуважно читає далі: «Навіть зараз, коли ми з Кетрін 
встали й підійшли до дуже високого парапету вежі, готую
чись підняти бокали з шампанським у тості за це найбільш 
гламурне місто в світі, численні менш значущі смертні ходили 
у нас під ногами, не знаючи про щастя, яке існувало у такій 
височині над їхніми головами. Десь унизу блукали Еліа Казан1, 
Артур Трічер та Енн Бакстер, кожен у своєму обмеженому 
існуванні. Там унизу повільно проходили Вільям Кеніґ, Руді 
Веллі та Ґрейсі Аллен, які, безсумнівно, вважали, що живуть 
дуже наповненим життям. Але ні, якщо Мері Майлз Мінтер, 
Леслі Товард2 і Біллі Бітцер3 і справді були такими мудрими та 
обізнаними, вони б тоді були нами».

1 Еліа Казан (1909—2003) — видатний американський продюсер, сценарист, 
кінорежисер, лауреат «Оскара».

2 Артур Трічер, Енн Бакстер, Вільям Кені/, Руді Веллі, Ґрейсі Аллен, Майлз 
Мінтер, Леслі Говард — американські актори та акторки.

3 Біллі Бітцер (1874—1944) — видатний американський кінематографіст, 
який: вніс багато інновацій у кінематограф.
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Ідеалізовані чоловік і жінка відштовхуються від обіднього 
столу, хапають бокали й нахиляються до краю будівлі.

«Через непередбачливість, — каже коментатор, — можливо, 
ми теж були засліплені своїм вищим щастям. «О, Кетрін, — доб
ре пам’ятаю я свої слова, — я так сильно кохаю, кохаю, кохаю 
тебе!» Повідомляючи їй свою думку не тільки любовним зон
дом, але й ротом.

Якщо дозволите сказати це — з кожним вдихом кожне 
слово змішувалося із присмаком її шикарних стегон...»

Просочена світлом зірок, стилізована версія міс Кеті випи
ває залишки шампанського і передає порожній бокал ідеалізо
ваному Вебстеру. Музики з пов’язками на очах пиляють і далі 
на своїх скрипках, заступник Вебстера дивиться на годинник 
і позіхає, прикриваючи рота долонею.

«Під час того яскраво палаючого фіалкового моменту нашо
го блискучого поклоніння, — читає коментатор, — елегантно 
взута ніжка Кетрін підсковзнулася на залишках нашої при
страсті. У цю ганебну мить найбільш яскрава зірка людства 
впала — блискуча комета Галлея з вереском промчала до 
метушливих тротуарів Західної 34-ї стрит».

Дублер Кетрін покірно знизує своїми ідеальними плечима. 
Вона скидає обидві туфлі на високих підборах, лізе на поручень 
і, наче лебідь, пірнає у прірву. Ідеалізований дублер Вебстера 
дивиться, як вона пірнає, а потім нахиляється, щоб підібрати 
її туфлі на підборах, і кидає їх слідом за нею.

Голос Террі читає: «Кінець».



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена дев’ята

Пробачте мені, будь ласка, але я повинна ще раз порушити 
четверту стіну. У той самий час, коли міс Кеті викручується та 
парирує зазіхання на своє життя, відбувається цікава зміна. 
Постійна загроза жорстокої смерті перетворює Кетрін Кентон 
на напружений м’яз. Постійна загроза отрути вбиває її апетит, 
а необхідність буди постійно пильною утримує її від віддавання 
утісі пігулок і алкоголю. В умовах такої напруженості її хребет 
став негнучким від рішучості. Її груди постійно випнуті, живіт 
підібраний, і вона несе себе із хоробрістю солдата, який прямує 
на поле бою. Присутність смерті, що завжди переслідує, завжди 
поряд, пробудила в ній почуття вібруючого життя. Троянди 
квітнуть на щоках моєї міс Кеті. Її фіалкові очі виблискують, 
готові зустріти несподівану небезпеку.

Більшою мірою, ніж усі пластичні операції та вся існуюча 
косметика, жах перед неминучою загибеллю повернув міс Кеті 
до яскравого, юного життя.

Навпаки, Вебстер Карлтон Вестворд III, колись такий 
молодий та ідеальний, тепер здається виснаженим, пора
неним, постраждалим у бою, його вродливе обличчя ата
кують зморшки... подряпини... стібки. Густе волосся зразка 
Вебстера спадає пасмами й клубками. Зазнаючи поразки
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кожного разу, він переймає поведінку відлупцьованого, ляк
ливого пса.

І втім, він продовжує, якими б не були його мотиви, за
лишатися з моєю міс Кеті. Завжди залишається можливість 
того, що ми не передбачимо якийсь замах, і міс Кеті мусить 
завжди бути насторожі. Одного разу, через напад обережності, 
вона зіштовхнула молодого Вебстера зі сходів біля фонтана 
Віфезда, і він і досі трохи кульгавий — щоб вилікувати йому 
щиколотку, хірурги вставили йому стальний стрижень. Іншого 
разу, в «Російському кафе», коли вона невірно зрозуміла його 
швидкий жест і вирішила, що він замислив недобре, вона про
колола йому руку гострим ножем, щоб захиститися. Іншого 
разу вона зіштовхнула його з платформи метро. Його обличчя 
стовідсоткового американця посиніло й опухло від опіків, 
спричинених тим, що міс Кеті напала на нього з палаючим 
банановим десертом. Його яскраво-карі очі тьмяні й налиті 
кров’ю від профілактичного удару крокетним молотком міс 
Кеті.

Ось така цілковита зміна: у той час коли міс Кеті стає більш 
енергійною та сповненою життя, зразок Вебстер усе більше 
занепадає у старечу неміч. Незнайомець, якби зустрів цю 
пару вперше, опинився б у важкому становищі, вирішивши 
сказати, хто з них старший, а хто молодший. Беручи до уваги 
її пихатий вираз обличчя, важко вирішити, що, з точки зору 
міс Кеті, більш огидне: очевидні плани Вебстера вбити її чи 
те, що мужності в ньому все менше й менше.

А з усіма цими шрамами, опіками й подряпинами цей 
скалічений зразок Вебстер більше схожий на того монстра, 
про якого я попереджала міс Кеті.
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У жорсткому переході ми швидко переходимо до наступно
го кадру — генеральної репетиції нової постановки на Бродвеї, 
у той момент, коли лунає музика, а весь акторський склад 
співає, у той час коли міс Кеті піднімає американський прапор 
на острові Іото, а їй допомагають Джек Вебб і Акім Таміров1. 
Вишикуваний, як у Флоренза Зіґфелда2, хор із красунь Мака 
Сеннета3 піднявся, коли військові з японської імператорської 
армії в розроблених Едіт Гед4 коротеньких костюмах, які майже 
нічого не прикривають, зчепилися ліктями й стали танцювати, 
так високо піднімаючи ноги, що було видно їхні фашистські 
сідниці. Спектакль займає весь кадр, зйомка йде із середньої 
відстані, зображення наповнено рухом, кольором і музикою, 
поки камера не від’їжджає і ми не бачимо, що ряди парте
ру — знову — майже всі порожні.

Луїза Райнер співає трохи фальшиво під час «Різанини в 
Нанкіні», а Конрад Фейдт помилився в кількох танцювальних 
па під час «Маршу смерті в Корреґідорі», але в усьому іншому 
перша дія, здається, пройшла гладенько. Постійний плюмаж, 
справжня грибоподібна хмаринка з білого сигаретного диму 
підіймається з місця Ліліан Гелман у центрі п’ятого ряду; на 
флангах сидять Майкл Кертіс5 і Сінклер Льюїс6. На Західній

1 Джек Вебб\ Акім Таміров — актори.
2 Флоренз Зі/фелд (1867—1932) — американський бродвейський імпресаріо.
гМак Сеннет (1880—1960) — канадський і американський кінорежисер

та продюсер.
АЕдіт Гед (1897—1981) — дизайнер костюмів, яка здобула вісім «Оскарів».
5 Майкл Кертіс (1886—1962) — угорсько-американський кінорежисер, лау

реат премії «Оскар» (1943); зняв понад 50 фільмів у Європі й 100 у США після 
еміграції; працював на студії Warner Bros.

6 Сінклер Льюїс (1885—1951) — видатний американський письменник, Но
белівський лауреат (1930).
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34-й стрит уже стоїть намет із написом: ««Безумовна капіту
ляція» — у ролях Кетрін Кентон і Джордж Цукко. Музика й 
лібрето Джерома Керна та Вуді Ґатрі1». Біля службового входу 
розвантажують вантажівку від друкаря — цілі стоси глянсу
ватих програм. За кулісами Елай Воллак у ролі Говарда Г’юза2 
щось робить, сидячи в кабіні макета «Смерекового гусака»3 
в натуральну величину, якого виготовили з бальзи.

Падає завіса в кінці першої дії, а дівчата з хору біжать 
переодягтися в розшиті блискітками костюми акул для сце
ни потоплення військового корабля США «Індіанополіс» на 
початку другої дії. Рей Болджер готується померти від того, 
що серце його переповнилося кров'ю — у ролі Франкліна Де- 
лано Рузвельта. Джон Мек Браун готується прийняти посаду 
в ролі Гаррі Трумена навпроти маленької епізодичної появи 
Енн Сазерн4 у ролі Марґарет Трумен.

Посеред моря вільних місць сидимо ми з Теренсом Тер
рі — у двадцятому ряду, в центрі, а нас підпирають пакунки 
й сумки з товарами від «Блумінґдейлс» і різноманітні пляш- 
ки-термоси.

На самоті в дванадцятому ряду, справа від сцени, сидить 
Вебстер Карлтон Вестворд III, не зводячи своїх яскраво-карих

1 Джером Керн, Вуді Ґатрі — американські композитори.
2 Говард Гюз (1905—1976) — американський підприємець, інженер, новатор 

американської авіації, режисер, кінопродюсер, а також один з найбагатших 
людей у світі.

3 «Смерековийгусак» («Г'юз Н-4 Геркулес») — літаквагою 136тонн, найбіль
ший літаючий човен. Перший і єдиний свій політ він здійснив під керуванням 
самого Говарда Г’юза 2 листопада 1947 року.

4 Луїза Райнеру Конрад Фейдт, Джордж ЦуккОу Елай Воллак, Рей Болджер, 
Джон МекБрауНу Енн Сазерн — американські актори.
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очей з фігури міс Кеті. Його широкі плечі нахилилися вперед, 
обидва лікті спираються на коліна, американське обличчя 
повернуте до неї у світлі прожектора.

Якщо сидіти ближче ніж у п’ятнадцятому ряду, фарбо
ване волосся міс Кеті виглядає жорстким, наче дріт. Її жести 
нервові й напружені, її тіло оточене страхом і тривогою, роб
лячи з неї те, що Лоуелла Парсонз назвала б «Нафарбована 
людина-палиця». Незважаючи на постійну загрозу вбивства, 
вона відмовляється повідомити поліцію через острах, що з неї 
будуть сміятися В. Г. Мурінґ у «Філм Віклі» чи Гейл Гортон у 
«Фотоплей» — зобразять її як недоумкувату колишню, засліп
лену інтриганом-жиголо. Це вибір між молотом і ковадлом: 
бути вбитою і приниженою в книзі, яку написав Вебб, чи 
залишитися живою й приниженою Донованом Педельті чи 
Міріам Ґібсон у журналі «Скрін бук».

Робітники сцени змінюють гіпсові скелі острова Іото на 
парусиновий корпус приреченого «Індіанополіса», я неохай
но продовжую записи. Моя авторучка шкрябає по паперу, 
пишучи рядок за рядком — я розробляю план і змову про те, 
як урятувати мою міс Кеті.

Дивлячись на зразок Вебстера, на риси ідола денних спек
таклів, на американський профіль Вебба, Террі питає, чи ми 
знайшли новий план убивства.

Посеред речення, не перериваючи писати, я знову знаходжу 
останні сторінки «Рабині кохання» й кидаю їх на коліна Террі. 
Я кажу йому, що знайшла цей новий варіант у валізі Вебстера 
сьогодні вранці.

Террі питає, чи я організувала охорону для прем’єри на
ступного тижня. Якщо ні, він може заїхати по мене до таунха-
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уса. Його очі швидко рухаються туди-сюди по надрукованих 
сторінках, а він питає, чи міс Кеті вже бачила цю версію своєї 
кончини.

Перегорнувши сторінки, не припиняючи писати, я кажу 
йому — так. Через це вона така vibratoК

Дивлячись поверх сторінок «Рабині кохання», крадькома 
кидаючи погляд на мої записи, він питає, що я пишу.

Податкову декларацію, кажу я йому. Я знизую плечима і 
кажу, що відповідаю на листи шанувальників міс Кеті. Пере
глядаю її контракти й капіталовкладення. Нічого особливого. 
Нічого дуже важливого.

Читаючи вголос з нового фіналу історії життя міс Кеті, 
Террі каже: «Кетрін Кентон цього не знала, але японські якудза 
заслужено відомі в цілому світі як безжальні, кровожерливі 
наймані вбивці...»

1 Енергійна (італ.).



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена десята

«...Убивця з якудзи, — читає коментатор голосом Теренса 
Террі, — може виконати вбивство всього лише за три секун
ди...» У наступному кадрі ми бачимо туманну вулицю. Уявні 
дублери міс Кеті та Вебстера прогулюються, роздивляючись 
вітрини, по безлюдному міському тротуару, позолоченому 
шкіркою сонячного світла магічної години. Це світанок чи 
сутінки, напевно сказати не можна. Швидка пара затримується 
біля вітрин, і міс Кеті уважно роздивляється блискучі намиста 
і браслети, які там виставляються, щільно й щедро оздоблені 
пучками блискучих діамантів і рубінів, а Вебстер не зводить 
очей з її обличчя, зачарований її красою так само, як вона — ся
ючим багатством численного виблискуючого каміння.

Коментатор читає далі: «...Згідно із звичайною технікою 
вбшства, до цілі треба наблизитися ззаду...»

Пройшовши кілька кроків слідом за міс Кеті, ми бачимо 
особу, вдягнену в чорну-пречорну одежу; її обличчя сховане 
за чорною лижною маскою. Чорні рукавички приховують її 
руки.

«Те, що насправді сталося, може назавжди залишитися 
найдовшою таємницею світу кіно. Ніхто не зміг би сказати, 
хто саме заплатив за цейс жахливий напад, — читає голос Тер-
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pi, — але в ньому виявилися всі ознаки роботи професійного 
найманого вбивці...»

Щаслива пара продовжує прогулянку, не звертаючи уваги 
ні на що, крім виблискуючого каміння та власного щастя. Вони 
рухаються в уповільненій бульбашці власного найвищого 
блаженства.

«Знаряддям убивства став звичайний льодоруб...» — читає 
Террі.

Ми бачимо, як фігура в масці витягує клин із гострої, 
наче голка, сталі, що мерехтить у сонячному світлі, з кишені 
пальта.

«Супротивнику треба лише зробити один крок, щоб дотяг
нутися до спини жертви...» — читає Террі за кадром.

Фігура в масці потайки підходить і миттєво опиняється 
за спиною міс Кеті. Ідучи за нею, чоловік протягує руку до 
її стрункої шиї, стискаючи жорстоко загострений льодоруб.

«Слідом за тим досвідчений найманий убивця протягує 
руку над плечем жертви й встромляє кінчик стальної зброї гли
боко в м’яку ділянку над ключицею, — читає Террі. — Швидкий 
поперечний ривок серйозно пошкоджує підключичну артерію 
та діафрагмовий нерв, викликаючи смертельне знекровлення 
й задуху впродовж секунди...»

Так-так-так — на екрані відбувається саме це. Кров оббриз
кує найближчу вітрину, в якій виставлені яскраві, виблискуючі 
діаманти й сапфіри. Згустки й потоки гарячої крові малюють 
смужки яскраво-багрового кольору на полірованій шибці, а 
вбивця в масці тікає, і звук його кроків віддається луною по 
П’ятій авеню. У сцені вбивства Вебстер Карлтон Вестворд III 
стає на коліна в швидко зростаючу калюжу темно-червоної
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крові міс Кеті, бере її обличчя кінозірки в свої великі чоловічі 
долоні. Світло в її знаменитих фіалкових очах згасає — зга
сає — згасає.

«Конаючи, — читає Теренс Террі, — моя кохана Кетрін 
сказала: “Вебстере, будь ласка, пообіцяй мені, — сказала во
на, — вшанувати та запам’ятати мене, поділившися своїм 
неймовірно талановитим пенісом з усіма найвродливішими, 
але найнещасливішими жінками цього світу”».

На екрані ідеалізована міс Кеті звисає безвільно в обіймах 
Вебстера, якого знімають поза фокусом. Сльози течуть по 
його обличчю, коли його дублер каже: «Клянуся». Потрясаючи 
скривавленим кулаком небесам у марному гніві, він кричить: 
«О, моя найдорожча Кетрін, я клянуся, що виконаю твоє ос
таннє бажання якомога краще!»

Крізь тонкий шар червоної крові діаманти та сапфіри див
ляться, спалахуючи холодом. Уся ця безліч відполірованих, 
виблискуючих граней відображає нескінченні версії кончини 
міс Кеті та нестерпний сердечний біль Вебстера. Смарагди та 
рубіни стають відстороненими, вічними свідками цієї драми 
і дивацтва справжнього людства. Персонаж Вебстер дивиться 
вниз, бачить кров на своєму годиннику «Ролекс», поспіхом 
витирає хронометр сукнею міс Кеті й притискає циферблат 
до вуха, щоб послухати, чи цокає він.

Читаючи рукопис «Рабині кохання», Террі каже: «Кінець».



АКТ ДРУГИЙ, 
сцена одинадцята

Професійна плетуха Ельза Максвелл якось сказала: «Всі 
біографії — це збірка неправд». І трохи пізніше додала: «Як 
і всі автобіографії».

Критики з радістю пробачили б Ліліан Гелман кілька фак
тичних неточностей стосовно Другої світової війни. Те, як 
вона все виклала, було історією — але навіть краще. Мож
ливо, вона показала і не справжню війну, але таку війну нам 
би хотілося вести. З цієї точки зору вона була геніальною, 
насиченою та змістовною — коли Марія Монтез перерізала 
горлянку Лу Костелло. Після цього Боб Гоуп1 відбив чечітку, 
протанцювавши свій авторський «трак-так» по полю з бой
овими фугасами.

У порівнянні з прем’єрою «Безумовної капітуляції» жо
ден піхотинець не присідав в окопі, жоден рядовий у тан
ковій башті ніколи не трясся з таким острахом, як моя міс 
Кеті, коли вийшла на ту сцену. Вона являла собою зручну 
ціль для кожного, хто сидів у партері. Танцюючи та співа
ючи, вона була легкою здобиччю. Кожна репліка та кожен 
крок могли легко стати для неї останніми, і хто 6 це помітив

1 Марія Монтез, ЛуКостетіло, Боб Гоуп — американські актори.
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серед вогневого валу фальшивих куль і артилерійських на
боїв, які хитали театр тієї ночі. Будь-який підступний най
маний убивця міг зробити смертельний постріл і втекти, 
поки театрали аплодували б черепу чи грудям міс Кеті, що 
розриваються від кулі, думаючи, що смертельний вибух — 
просто дуже ефектний спеціальний ефект. Вирішивши, що 
її видовищне публічне вбивство — просто поворот сюжету 
в епічній сазі Лілі Гелман.

Отже, міс Кеті танцювала. Вона займала кожен дюйм деко
рацій так, наче її життя залежало від цього, постійно крути
лася й уникала будь-якого місця на сцені, видиралася на бак 
військового корабля, потім пірнала в теплі води Тихого океану, 
і слова пісні Артура Фріда посилали бульбашки крізь воду, а 
міс Кеті з’являлася на блакитній поверхні, все ще тримаючи 
ноту Гарольда Арлена.

Цей жах наповнив її виступ такою енергією, такою яскравіс
тю, викриваючи все краще, що міс Кеті давала своїм шану
вальникам протягом десятиріч. Створивши вечір, який люди 
будуть пригадувати все своє життя. Наповнивши міс Кеті 
такою жвавістю, яка так довго залишалася відсутньою. Серед 
звичай ш х глядачів ми бачимо в залі сенатора Фелпса Рассела 
Борнера, який сидить зі своєю найсстаннішою дружиною. 
Ми бачимо Пако Еспозіто в компанії секс-бомби промисло
вості Аліти Пейдж1. А ось і я, сиджу поряд із Теренсом Террі. 
Насправді, єдине порожнє місце в театрі знаходиться поряд

1 Аніта Пейдж (1910—2008) — американська акторка, яка досягла популяр
ності в останні роки німого кіно.
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із виснаженим Вебстером Карлтоном Вествордом III, де він 
ніжно поклав величезний оберемок червоних троянд, які він, 
безсумнівно, планує подарувати під час викликів на біс. Цей 
букет достатньо великий, щоб приховати автомат Томпсона 
чи гвинтівку. Дуло, мабуть, оснащене глушником, хоча така 
передбачливість була б зовсім зайвою, оскільки оглушливі 
японські «Зеро» кидають бомби на американські війська під 
Перл-Харбором.

Сьогоднішня гра була як битва за її індивідуальність. Тобто 
за постійне творення себе. Тобто вся ця пихатість і вереск — це 
боротьба за місце в цьому світі, за те, щоб на зміну їй не 
прийшла версія іншої людини; так само, як перетравлюється 
їжа, як мертве тіло дерева стає паливом чи меблями. Висо
ко підкидаючи ноги, міс Кеті постійно сурмила доказ свого 
людського існування. У її невиразних кроках «бомбершей» 
проглядався ламкий організм, який робив усе, що в його си
лах. Аби вплинути на те, що його оточує, й відкласти розпад, 
наскільки це вдасться.

У залитій світлом фігурі ми бачимо дитину, яка кричить, 
вимагає, щоб їй дали посмоктати цицю. Бачимо зебру чи кро
лика, які верещать, поки вовки розривають їх на шматки.

Це були не просто пісня й танок; це була хоробра, гучна 
заява, яка вила прямо у порожнє обличчя смерті.

Перед нами пихато ходило щось більше, ніж один із ко
лишніх персонажів міс Кеті: дружина Ґанґи Діна, чи Горбуна 
із Нотр-Дама, чи Останнього з могікан.

Ніхто, крім мене та Теренса Террі, не звернув би уваги на 
піт, який лив з моєї міс Кеті. Чи помітив те, як нервово сми
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калися її очі у спробі стежити за кожним місцем у партері та 
на балконі. Уперше критики не були її найсильнішим остра
хом — ані Френк С. Наджент з «Нью-Йорк тайме», ані Говард 
Варт із «Нью-Йорк геральд тріб’юн», ані Роберт Ґарленд із 
«Нью-Йорк амерікен».

Джек Ґрант із «Скрін бук», Ґледіс Холл та Кетрін Елберт із 
журналу «Модерн скрін», Гаррісон Керрол із «Лос-Анджелес 
геральд-експресс» — легіон критиків захоплено пишуть, моро
чачи голови в пошуках додаткових прикметників у найвищому 
ступені. Також оглядачі Шейла Ґрехем і Ерл Вілсон — група, 
яка щодо будь-якого іншого шоу, будь-якої іншої прем'єри 
стала б тим, що Дороті Кілґаллен називає «Жюрі Її Глузуван
ня» — сьогодні ці буркотуни будуть навперебій вихваляти 
виставу.

Сидячи на своєму місці, я роблю власні нотатки, запису
ючи цей тріумф. Сьогодні не тільки тріумф міс Кеті та Лілі 
Гелман — сьогодні моя власна перемога, і почуття таке, наче 
я побачила, як моя власна дитина-каліка почала ходити.

Нахилившись до мене, Террі шепоче, що дзвонив продюсер 
Дік Касл, який уже закидав вудочку щодо прав на фільм. Див
лячись багатозначно на мої ноги, що відбивають такт музиці, 
він посміхається й питає: «Хто помер і зробив тебе Елеонорою 
Пауелл?1» Його напружені руки несуть безперервний потік 
різнокольорових горішків у глазурі з маленького паперового 
пакунка до рота.

На сцені моя міс Кеті голосно співає ще один стовідсот
ково золотий хіт, обгорнувшись прапором військового ко

1 Елеонора Пауелл (1912—1982) — американська акторка й танцівниця.
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рабля США «Арізона» — прапор тріщить і тліє. Кидаючись з 
лівого боку сцени до правого, вона презентує панічну, маніа
кальну боротьбу звіра, що потрапив у пастку. Чи метелика, 
що опинився в павутині. Блискітки спалахують, яскраві тіні 
для повік, волосся пофарбоване та укладене так, що навіть 
павичу в найжахливішому сні не примариться, а посмішка, 
яку вона показує, — нічого, крім відкритих щелеп і виска
лених зубів у роззявленому роті, який зводить судомами 
через образу на світло, що гасне. Вилупивши очі в приму
совому ентузіазмі, міс Кеті пробивається крізь кожен но
мер — шалене, розпусне, маніакальне заперечення неминучої 
смерті.

Кожен її жест відбиває невидимого нападника, через що він 
опиняється у безвиході. Кожна її зупинка, падіння, затримка 
й ковзання становлять бій, крок убік, обминання неминучого 
фатуму. Вибиваючи ногами по дошках, міс Кеті крутиться, 
наче несамовитий дервіш, що плескає в долоні, пронизливо 
кричить і благає про ще одну годину життя. Така життєрадісна, 
така жвава і бадьора в цей момент через те, що смерть маячить 
так близько.

За кулісами, відчайдушно бажаючи отримати виклик на біс, 
який, як він знає, публіка неодмінно буде вимагати, Дор Шері1 
вже планує скинути атомну бомбу на Нагасакі. Для другого та 
третього на біс він обрав Токіо та Йокогаму.

За словами Волтера Вінчелла, вся Друга світова війна була 
просто викликом на біс після Першої.

1 Дор Шері (1905—1980) — американський продюсер, сценарист і пись
менник.
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На сцені міс Кеті виконує несамовитий, оскаженілий «степ 
буффало», переходячи на «Сьюзі Кук»1, поки Маньчжурія 
програє. Гонконг і Малайзія падають. Мікі Руні в ролі Хо Ші 
Міна веде В’єтмінь у бій. «Рейд Дуліттла»2 заливає вогнем 
Нору Байес3.

А на місці поряд з моїм Теренс Террі хапається обома ру
ками за горло і сповзає, мертвий, на підлогу.

1«Степ буффало», «Сьюзі Кук» — елементи танцю.
2 «Рейд Дуліттла» — епізод Другої світової війни, у якому 16 середніх бом

бардувальників В-25 «Мітчел» під командуванням Джеймса Дуліттла вперше 
атакували Японію.

3 Нора Байес (1880—1928) — популярна на початку XX сторіччя американ
ська співачка та акторка.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена перша

Ця сцена відкривається гучним, наче грім, акордом органа. 
Акорд тягнеться, приєднуючись до мелодії весільного маршу 
Фрідріха Мендельсона. Коли з’являється зображення, ми ба
чимо мою міс Кеті, яка наряджена у весільну сукню, — вона 
стоїть у маленькій кімнаті з великим вікном із вітражного 
скла. За відкритими дверима можна розгледіти арочний, ба
гатий на ніші інтер’єр собору, де на стільцях, ряд за рядом, 
сидять люди.

Маленьке сузір’я стилістів обертається навколо міс Кеті. 
Сідні Ґіларофф і М. ля Барб1 прибирають сиве волосся, при
гладжуючи з боків ідеальну високу зачіску міс Кеті. Макс 
Фактор наносить останні мазки на її макіяж. Я не виконую 
місію дружки чи дівчини з букетом. Я не є офіційним чле
ном весільної кампанії, але я струшую шлейф сукні нашої 
міс Кеті і розтягую його на всю довжину. У задній частині 
церкви я кажу їй посміхатися і проводжу пальцем між її 
губ, щоб прибрати помаду із верхнього різця. Я накидаю їй 
на голову фату й питаю, чи вона впевнена, що хоче так учи
нити.

1 Сідні Ґіларофф, М. ля Барб — голлівудські стилісти.
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Її фіалкові очі блищать поза імлою бельгійського мережива, 
гакі яскраві, наче квіти під шаром паморозі... міс Кеті каже: 
«Cest la vie»1.

Вона каже: «Це російською, означає — “так”».
Я несподівано піднімаю її фату, нахиляюсь і притискаю 

губи до її напудреної щоки. Там у мій рот проникають духи 
відМіцуко і порох тальку. Нахиливши голову і відвернувшись, 
я чхаю.

Моя люба міс Кеті каже: «Ich liebe dich2, — і додає: — Це так 
французи кажуть “Gesundheit’V

Стоячи біля нас, одягнута в ніжно-сіру візитку, Ліліан 
Гелман ляскає пальцями — один ляск, два ляски, три ляс
ки — і сіпає головою в бік стільців, які запруджені гостями. 
Лілі бере міс Кеті під руку й веде її центральним проходом 
церкви. Руки моєї міс Кеті вдягнуті в білі, до ліктя, рука
вички, її пальці стискають букет із білих троянд, фрезій і 
пролісків. Віденський хор хлопчиків співає «Some Enchanted 
Evening». Маріан Андерсон співає «Гт Just A Girl Who Cant 
Say “No”». Оркестр Семмі Кея грає «Greensleeves», коли 
блискучо-білі атлас і мереживо міс Кеті роблять крок, роб
лять крок, роблять ще один крок від мене. Рука в руці з 
Лілі вона гордовито підходить до вівтаря, де стоїть Фанні 
Брайс4 — весільна мати. Луїс Б. Майєр чекає, коли прийде 
час виконувати обов’язки. Над ними вигинається альтанка,

1 Таке життя (фр.).
2 Я тебе кохаю (нім.).
3 Будь здоровий (нім.).
4 Фанні Брайс (1891—1951) — популярна американська комедіантка, співачка 

та акторка.
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в яку вплетені численні рожеві троянди «Ненсі Рейґан» та 
жовті лілії. Серед квітів неясно вимальовується хаща камер 
кіножурналів і виростають мікрофони.

Міс Кеті йде по тому, що Волтер Вінчелл називає «Весіль
ною милею», одягнута в те, що Шейла Ґрехем кличе «Дуже 
не зовсім білим», і демонструє те, що Гедда Гоппер називає 
«Завуальованою загрозою».

«Щось старе, щось нове, щось запозичене, — напише в своїй 
колонці Лоуелла Парсонз, — щось дуже підозріле».

Міс Кеті, здається, занадто готова для того, щоб опи
нитися під тим, що Ельза Максвелл називає «Шлюбним 
арештом».

Біля вівтаря Лон Маккалістер нетерпляче чекає на подію — 
він дружко, — стоячи поряд із парою карих очей. Цьогорічний 
жених — спустошений, змучений, весь у шрамах Вебстер 
Карлтон Вестворд III.

Гості з боку нареченої ледь уміщаються в її частині церкви; 
до них входять Кей Френсіс і Дональд О’Коннор, Діна Дурбін 
і Мілдред Коулз, Джордж Бенкрофт, і Боніта Ґренвіль, і Аль- 
фред Хічкок, Франшо Тоун і Ґрета Ґарбо — усі ті люди, які не 
прийшли на похорон маленького Лавербоя.

Як сказав би Метро-Голдвін-Майєр: «Більше зірок, ніж 
є на небі...»

На шляху до вівтаря моя міс Кеті дарує погляди й поцілунки 
Кері Ґранту та Теді Барі. Вона махає рукою в білій рукавичці 
Артуру Міллеру та Деборі Керр і Денні Кею. З-під фати вона 
посміхається Джонні Волкеру, Лоуренсу Олів’є, Рендольфу
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Скотчу та Фредді Бартолом’ю, Бадді Пепперу, Біллі Галлопу, 
Джекі Куперу і крихітці Сандрі Ді1.

Міс Кеті переводить погляд на знайомі вуса й зітхає: 
«Ґроучо!»

Саие крізь фату моя люба міс Кеті виглядає найбільш 
схожою на себе. Наче коли хтось кидає на вас погляд з вікна 
потяга чи з іншого боку жвавої вулиці, і його обличчя неви
разне через швидкий рух транспорту перед ним — обличчя, з 
яким можна одружитися в той самий момент і уявити, що ти 
щасливо живеш із ним — назавжди. Її обличчя, врівноваже
не й стримане, таке повне потенціалу й можливості — вона 
виглядає схожою на відповідь всьому невірному. Достат
ньо зустрітися з її фіалковими очима, щоб відчути бла
женство.

У підвалі того ж будинку, у склепі, в якому зберігається 
її колишній член «Джаз-бенду колишніх» Олівер Ред Дрейк, 
есквайр, поряд із попелом Лотаріо, і Ромео, і Лавербоя, серед 
мертвих солдатів порожніх пляшок з-під шампанського, — там, 
унизу, чекає люстерко, яке зберігає всі її секрети. Це скалічене 
дзеркало Доріана Ґрея — воно формує посмертну маску, поки 
світ кожного року потроху вбиває її. Це пошкрябане паву
тиння шрамів, яке я викарбувала сама, тримаючи той самий 
діамант Гаррі Вінстона, який зараз зразок Вебстер надягає на 
її палець.

1 Кей Френсіс, Дональд О’Коннор, Діна Дурбін, Мілдред Коулз, Джордж Бен- 
крофт, Боніта Ґренвіль, Тоун і Ґрета Ґарбо, Кері Ґрант, Дебора Керр, Денні Кей, 
Джонні Волкер, Лоуренс Опів’е, Рендольф Скотт, Фредді БартоломУю, Бадді 
Пеппер, Біллі Галлоп, Джекі Купер, СандраДі — актори.
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Але коли моя міс Кеті загорнута в мереживо весільної фати, 
вона завжди стає новим майбутнім, що дає надію. Серед квітів 
спалахують освітлювачі фотоапаратів; спека підпалює троянди 
та лілії, і вони в’януть. Запах солодкого диму.

Ця сцена весілля дозволяє нам побачити блискучого ак
тора у Веббі: він обіймає міс Кеті, нахиляє її назад — без
порадну, — а його губи примушують її ще більше втрачати 
рівновагу. Його яскраво-карі очі спалахують. Його яскрава 
усмішка просто сяє.

Міс Кеті шпурляє свій букет у натовп, у якому ми бачимо 
Люсіль Болл, Джанет Ґейнор, Кору Візерспун, і Марджорі 
Мейн, і Марі Дресслер. Божевільна штовханина починається 
між Джун Еллісон, Джоан Фонтен і Марґарет О’Брайєн. З боку 
від цієї сутички з’являється Енн Рузерфорд, яка стискає квіти. 
Ми всі жбурляємо рис, наданий «Сайроз»1.

Зейсу Піттс розрізає весільний пиріг. Мей Мюррей2 нагля
дає за книгою відгуків.

У момент затишку, коли міс Кеті виходить, щоб пере
вдягти весільну сукню, я потайки підходжу до жениха. Як 
весільний подарунок Веббу я даю йому кілька друкованих 
сторінок.

Ці тьмяно-карі очі проглядають сторінки, читають слова 
«Рабиня кохання», надруковані на верхньому полі, і він питає: 
«Що це?»

1 «Сайроз» — клуб у Нью-Йорку, в 1950—1960-ті роки дуже популярний 
серед кінозірок.

2 Люсіль Болл, Джанет Ґейнор, Кора Візерспун, Марджорі Мейн, Марі Дрес
слер, Джун Еллісон, Джоан Фонтен, Мар/арет О’Брайєн, Енн Рузерфорд, Мей 
Мюррей —- акторки.
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Змахнувши рілс з плечей його піджака, я кажу: «Не при
кидайся...»

Ці сторінки вже належать йому, адже я вкрала їх із його 
валізи. Я просто повертаю їх до законного власника. Я кажу 
все це і поправляю його бутоньєрку, пригладжую йому лац
кани.

Піднявши першу сторінку, проглянувши її, Вебб читає: 
«Ніхто ніколи не дізнається, чому Кетрін Кентон скоїла са
могубство під час такої, здавалося б, радісної події...» — його 
яскраво-карі очі дивляться на мене, потім знову на сторінку, 
і він читає далі.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена друга

Ми продовжуємо — за кадром голос Вебстера Карлтона 
Вестворда III читає: «...Кетрін Кентон скоїла самогубство під 
час такої, здавалося б, радісної події».

У мізансцені моя міс Кеті — у своїй убиральні — за куліса
ми, дублерша, знята в розмитому фокусі, ідеальна й чарівна, 
нібито її знімають крізь вуаль. Ми дивимося, як вона сидить 
за туалетним столиком, нахиляючись до свого відображення 
в дзеркалі, і наносить останні плями крові, й шрами, й засохлі 
струпи для наступної сцени — бою під Ґуадалканалом. З того 
боку зачинених дверей до вбиральні ми чуємо, як хтось кри
чить: «Дві хвилини, міс Кентон!»

Коментатор читає далі: «Давно вже ходили чутки, що 
Олівер Дрейк, есквайр, позбувся життя, після того як після 
його раптової смерті були знайдені сліди ціаніду. Хоча жод
ної передсмертної записки так і не знайшли, а наступне слід
ство не змогло дійти певних висновків; за словами покоївки 
Кетрін — Гейзі Куґан, Дрейк занепав духом».

На туалетному столику міс Кеті, серед пляшечок із гримом і 
щітками для волосся, ми бачимо невеличкий паперовий пакет, 
боки якого трохи опущені, так що видно його вміст — велику 
кількість мигдалю в різнокольоровому цукрі. Гнучка рука
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кінозірки міс Кегі підносить мигдаль — червоний, зелений, 
білий, горішок за горішком — до її рота. У той же час її фіалкові 
очі не зводять погляду з її власного відображення в дзеркалі. 
Склянапляшка, наякій великими буквами написано «ціанід», 
стоїть поряд із мигдалем у цукрі. Затички на пляшці немає.

Коментатор провадить далі: «Здається, моя палко кохана 
Кетрін боялася втратити щастя, за здобуття якого вона так 
довго й тяжко боролася».

Ми бачимо, як ідеалізована, тонка версія міс Кеті встає і 
вдягає свій військовий костюм, вивчаючи своє відображення 
в дзеркалі вбиральні.

Голос Вебстера читає далі: «Після стількох років моя кохана 
Кетрін знову дістала становище зірки в головній ролі бродвей- 
ського хіта. Вона взяла гору над десятиліттям вживання нар
котиків і неправильного харчування. І, що найбільш важливо, 
вона знайшла сексуальне задоволення, яке перевершило все, 
про що вона колись мріяла».

Уявна дублерка Кетрін Кентон піднімає тюбик помади, 
повертає його так, що весь червоний конус опиняється на
зовні, і тягнеться до дзеркала. Просто по прекрасному відоб
раженню себе самої вона пише: «Разючий, масивний пеніс 
Вебстера — єдина радість у цьому світі, за якою я завжди су
муватиму. — Вона пише: — Як би сказали французи... Adios1». 
Уявна версія міс Кеті стирає сльозу з очей, швидко обертається 
й виходить із убиральні.

Камера йде за міс Кеті, яка проноситься крізь лабіринт 
закулісних реквізитів, непотрібних декорацій і байдикуватих

1 Прощавай (ісп.).
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робітників сцени, а коментатор читає: «Якщо вірити заявам міс 
Гейзі, Олівер Ред Дрейк, есквайр, часто наодинці говорив про 
те, що покінчить зі своїм життям. Незважаючи на враження 
публіки, що вони з Кетрін були глибоко закохані й віддані 
одне одному, міс Гейзі повідомила, що ним заволоділа похму
ра, таємна депресія. Можливо, саме ця таємна печаль тепер 
примушувала мою виняткову Кетрін їсти ці зіпсовані цукерки 
за лічені хвилини перед фінальною сценою вистави-хіта».

На сцені японські бомби падають на кораблі в Перл-Хар- 
борі. Під цим гучним вибухаючим водоспадом смерті струнка 
міс Кеті стрибає з правої частини сцени й опиняється прямо 
на палубі військового корабля США «Арізона», що нахилився. 
Вже зараз колір її обличчя втратив яскравість, став блідим під 
товстим шаром косметики.

За кадром ми чуємо голос Вебстера, який читає: «У найве- 
личніший момент найвеличнішої кар’єри найвеличнішої акт
риси за всю історію людства райдуга червоних, зелених і білих 
смертельних цукерок усе ще липне до її солодких губ...»

На найвищій точці приреченого військового корабля іде
альна міс Кеті стає струнко і віддає честь своїм глядачам.

«У цей момент, у тому, що чітко і безперечно було само
губством, — провадить коментатор далі, — моя найдорожча 
Кетрін, найбільше кохання мого життя, послала мені поцілу
нок — туди, у шостий ряд... і померла».

Усе ще віддаючи честь, фігура падає, пірнаючи в блакитну 
тропічну воду.

Голос Вебстера читає: «Кінець».



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена третя

Ми продовжуємо — за кадром чути, як хтось відкорковує 
шампанське; напливом у кадрі з’являємося ми з міс Кетрін — 
ми стоїмо у фамільному склепі. З пляшки, яку вона тримає, 
ллється піна, розбризкується по кам’яній підлозі, і міс Кеті 
поспішає налити вино в два запилені бокали для шампан
ського, які тримаю я. Тут, у глибинах каменю під собором, у 
якому вона так недавно виходила заміж, міс Кеті бере бокал і 
підіймає його, проголошуючи тост за нову урну, яка стоїть на 
кам’яній поличці поряд із урнами, на яких такі гравірування: 
«Олівер Ред Дрейк, есквайр»; «Лавербой»; «Лотаріо». Усі її 
давно померлі кохані.

Нова урна — срібна, відполірована так, що аж сяє, — має 
гравірування з іменем Теренса Террі, і на ній красується розма
заний поцілунок із помади, такий самий, як старі поцілунки, що 
висохли до кольору фуксії, кольору старої крові, майже чорної, 
на інших урнах, що з часом укрились іржею та брудом.

Міс Кеті піднімає бокал, вшановуючи цю нову срібну урну, і 
каже:«Bonne nuit\ Теренс. — Вона робить ковток шампанського 
і додає: — Це іспанською, означає — bon voyage2».

1 На добраніч (фр.).
2 Гарної поїздки (фр.).
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Навколо нас миготять кілька свічок, освітлюють запилений, 
холодний склеп, блимаючи серед метушні порожніх винних 
пляшок. У брудних бокалах для шампанського лежать померлі 
павуки — кожен павук згорнувся, наче стиснутий кулак. У за
бутих попільничках лежать розчавлені недопалки, заплямовані 
довгою історією відтінків губної помади — сигарети пожовкли, 
помада вицвіла, перетворившись із червоної на рожеву. Попіл 
і порох. Дзеркало справжнього обличчя міс Кеті, пошкрябане 
й укрите шрамами її минулого, лежить склом донизу серед су
венірів і жертв усього, що вона залишила позаду. Пляшки для 
ліків, наполовину заповнені туїналом і дексамилом. Нембутал, 
секонал і демерол.

Випивши шампанське одним духом і наливши собі ще 
порцію, міс Кеті каже: «Гадаю, треба записати цю нагоду, як 
вважаєш?»

Вона має на увазі, що мені треба поставити люстерко, 
а вона стане на великий X, намальований на підлозі пома
дою. Міс Кеті протягує мені ліву руку, розчепіривши пальці, 
щоб я могла зняти її діамантову каблучку від Гаррі Вінстона. 
Коли її обличчя стає в одну лінію з люстерком, її очі стають 
ідеально оточеними гусячими лапками, губи розташову
ються по центру між видряпаними лощинами та звислими 
щоками — тільки тоді, коли вона точно накладається на за
пис її минулого... я знімаю діамантову каблучку і починаю 
креслити.

У вечір прем’єри «Безумовної капітуляції» вона каже, 
що Террі відвідав її за кулісами, у гримерці, перед першим
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актом. У хаосі телеграм і квітів, схоже, він поцупив горіш
ки в цукрі. Він зупинився, щоб передати найкращі поба
жання, і ненавмисно пішов разом із отруєними цукерками, 
врятувавши її життя. Бідолашний Теренс. Випадковий му
ченик.

Поки міс Кеті розмірковує, я заглиблюю діамант у м’яку 
поверхню дзеркала, видавлюючи її нові вікові та мімічні змор
шки в нашому сукупному письмовому архіві.

З того часу, каже міс Кеті, вона обшукує багаж Вебстера. 
Ми не можемо ризикувати тим, що не побачимо нових схем 
убивства. Вона знайшла ще один новий розділ — сьомий ва
ріант фіналу «Рабині кохання». «Усі будуть думати, що мене 
застрелив грабіжник, — каже вона, — коли я наткнуся на нього, 
у той час як він буде обшукувати мій будинок».

Але, нарешті, вона зробила контратаку: відправила цей 
найновіший останній розділ своєму адвокатові, поклавши 
його до конверта з пакувального паперу, разом із розпо
рядженням відкрити конверт і прочитати вміст, якщо вона 
помре несподівано чи за підозрілих обставин. Після цього 
вона повідомила Вебстеру про свій вчинок. Зрозуміло, він 
палко заперечував змову, протестував і кричав, що ніколи б 
не написав такої книжки. Він наполягав, що завжди кохав її 
і не мав жодного наміру бажати їй зла. «Але саме цього, — 
каже міс Кеті, — я й очікувала від нього, злостивого негід
ника».

Тепер, якщо міс Кеті опиниться під автобусом, прийме 
ванну із електричним радіо, нагодує собою ведмедів гризлі,
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впаде з високої будівлі, вкладе гострий кинджал убивці у 
футляр свого серця чи поснідає ціанідом — тоді Вебстер 
Карлтон Вестворд III ніколи не зможе опублікувати свою 
жахливу «Брехня-графію». Її адвокати розкриють його без
перервну інтригу. І замість того щоб опинитися в першому 
рядку списків бестселерів, цей Вебстер опиниться на елект
ричному стільці.

Увесь цей час я воджу кінчиком діаманта, щоб накреслити 
на дзеркалі нові сиві волоски міс Кеті. Я стукаю по склу, щоб 
відмітити нові пігментні плями.

«Мабуть, тепер мені не загрожуватимуть, — каже міс Ке
ті, — жодні грабіжники, які готові піти на вбивство».

Під тиском дзеркало вигинається і спотворюється, воно 
розтягує й викривляє віддзеркалення моєї міс Кеті. Скло 
таке крихке на дотик — воно перехрещене такою кількістю 
недоліків і шрамів.

Міс Кеті підіймає бокал шампанського на честь свого ві
дображення і каже: «Щоб якнайсильніше покарати Вебстера, 
я змусила його одружитися зі мною...»

Невдалий убивця тепер став її постійним рабом кохання, 
що живе за місцем роботи.

Це диво із яскравими карими очима виконуватиме її 
накази, забиратиме одежу з хімчистки, возитиме її всюди, 
чиститиме її ванну кімнату, митиме її посуд, масажуватиме її 
ноги і надаватиме будь-які орально-генітальні задоволення, 
які міс Кеті забажає, доки смерть не розлучить їх. І навіть у 
такому випадку для нього краще б, щоб ця смерть не була
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її смертю, бо інакше цей Вебстер, скоріше за все, опиниться 
за ґратами.

«Але просто про всяк випадок... — каже вона й тягнеться 
до кам’яної полички. Серед покинутих пляшок для ліків і 
застарілої косметики та контрацептивів рука міс Кеті обирає 
щось і кладе в кишеню шуби. Вона каже: — Просто на випадок 
того...» — й опускає цей новий предмет — червоний від іржі, 
синій від мастила — у кишеню шуби.

Це револьвер.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена четверта

Ми знову повертаємося до ретроспекції. Погляньмо на 
відділ найму акторів у «Моноґрам пікчерз» чи «Селіґ студіо- 
уз» на Ґовер-стрит, яку всі кличуть «ряд злиднів», чи хоча б 
старий відділ «Сентрал кастинґ» на бульварі Сансет, де юрба 
майбутніх актрис кружляє цілими днями, схрестивши пальці 
на щастя. Це наймиліші дівчата зі всього світу — колись їх 
обрали «Королевою кукурудзи» чи «Принцесою квітів виш
ні». Колишній «Янгол зимового карнавалу», «Міс щедрий 
морський улов». Пантеон міфічних богинь у плоті та крові. «Міс 
кращий джитербаґ»1. Красуні, змушені мігрувати, — усі вони 
змагаються за велику славу й популярність. Серед них вашу 
увагу привернули кілька дівчат. В однієї очі занадто близько 
посаджені, ніс звисає до підборіддя, голова сидить прямо на 
плечах так, що й натяку на шию не видно.

Друга молода жінка, яка чекає у відділку, байдикує... очі в 
неї найяскравішого аметистового пурпурного відтінку. Майже 
надприродно фіалкові.

У цій ретроспекції ми спостерігаємо за потворною моло
дою жінкою, за простою жінкою, а вона спостерігає за чарів
ною. Страхітлива молода жінка — плечі опущені, руки висять

1 Швидкий танець.
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уздовж тулуба, суглоби великі, нігті погризені — шпигує за 
молодою жінкою із фіалковими очима. Що важливіше — 
потворна жінка спостерігає, яким саме чином інші люди 
спостерігають за чарівною жінкою. Інші актори, здається, 
вражені її фіалковими очима. Коли красуня посміхається, 
всі, хто на неї дивиться, теж посміхаються. Коли інші люди 
бачать її вперше, вони стають вищими, втягують животи аж 
до спини. Ці королеви, і леді, і янголи — їхні пальці припи
няють метушитися. Вони приймають ту ж позу, із розвер
нутими назад плечима. Навіть дихання їх уповільнюється, 
щоб стати схожим на дихання чарівної дівчини. Побачивши 
її, кожна жінка, здається, стає зменшеною копією цієї диво
вижної дівчини із фіалковими очима.

У ретроспекції потворна дівчина майже втратила надію. 
Вона навчалася професії в Констанс Колліер1, і Ґутрі Мак- 
Клінтика, і Марґарет Вебстер2, але вона все одно не може 
знайти роботу. Ця звичайна дівчина не має природженої, 
практичної вправності — жоден її жест не позбавлений 
наміру та причини. У своїй слабкій грі потворна дівчина 
не демонструє браку розуму. Навіть зараз, коли вона спос
терігає, як присутні підсвідомо копіюють чарівну дівчину, 
потвора розробляє план. Як альтернативу тому, щоб самій 
стати актрисою, мабуть, краще обрати стратегію об’єднання 
зусиль — тобто об’єднати її власну майстерність і розумність 
із красою другої дівчини. Разом, можливо, вони зможуть 
створити безсмертну кінозірку.

1 Констанс Колліер (1878— 1955) —  американська акторка британського 
походження.

2 Ґутрі МакКлінтик, Маргарет Вебстер — режисери та продюсери.
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Непоказна дівчина могла 6 тренувати гарненьку, вибивати 
їй найкращі ролі, захищати її від небезпечних мілких місць, 
тенет бізнесу та романтичних стосунків. Жахлива дівчина 
не може похвалитися високими вилицями чи губною дугою 
Купідона, але таке лагідне обличчя зазвичай приховує сприт
ний розум.

Навпаки, у красуні, яка викликає особливу прихильність 
і відчиняє всі двері, такі разючі очі можуть бути дзеркалом 
скаліченого мозку.

Відмотуємо час назад — до того, як Вебстером був Пако, 
іще далі, до сенатора. До нього — хлопчик-гомосексуаліст із 
хору. До того був цей промисловий магнат-самогубця, але 
навіть він не був її першим чоловіком. Перший і» «Джаз-бенду 
колишніх» був її коханий із шкільних років — Аллан-як-його- 
там — якийсь ніхто. Другим був низькопробний фотограф, 
який зняв її на плівку і відправив фото до директора з набору 
акторів: баба з воза — кобилі легше. Третім був честолюбний 
актор, який зараз торгує нерухомістю. Жоден із цих трьох не 
являв собою загрози.

Хоча я ніколи не обіймала посаду чоловіка, чи компаньйона, 
чи коханця, я завжди була значно важливішою.

Олівер Дрейк, есквайр, — то вже інша річ. Засновник стале
ливарної імперії — тільки він мав ресурси на те, щоб одружи
тися з моєю міс Кеті й дати їй домашнє життя, купку дітлахів, 
зробити з неї якусь hausfrau1 з ролей Джин Тірні...2 італійською 
це означає «невдаха». Сталь викупила б її з більшого світу,

1 Домогосподарка (нім.).
2 Джин Тірні (1920—1991) — видатна американська актриса, яку визнавали 

однією з найчарівніших красунь Голлівуду.
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гак само, як родина Ґрімальді купила Ґрейс Келлі1, а мені б не 
залишилося нічого, вартого моїх зусиль.

Кожен чоловік був кроком уперед в її кар’єрі, але Олівер 
Дрейк являв собою крок уперед в її особистому житті. До 
того як вони зустрілися, міс Кеті більше не могла грати інже
ню, що іспанською значить «шльондра». Майбутнє означало 
шалену боротьбу за характерні ролі, за ролі в епізодах на 
натурі, в затемнених місцях. Замість слави за гру в ролі дру
жини маленького лорда Фаунтлероя чи дружини Чарівника з 
країни Оз, міс Кеті довелося б задовольнитися другорядними 
ролями — матері капітана Ахаба чи неодруженої тітки Іоанна 
Хрестителя.

Опинившись на цьому складному життєвому роздоріжжі, 
міс Кеті стала шукати більш легку стежку.

Це було так егоїстично з її боку. Робота всього життя 
письменників і режисерів, митців й агентів із преси та рек
лами побудувала той п’єдестал, який її спокушали покинути. 
Але на карту були поставлені більш важливі речі, ніж любов 
і спокій. Незалежна, перша, ключова модель — зразок для 
мільйонів — покидала сцену. Легенда, як здавалося, вирішила 
піти на пенсію. Отже, очевидна смерть магната через само
губство зберегла б культурного ідола.

Не так уже й важко було вмовити кількох видатних про
дюсерів і режисерів свідчити, що в пана Дрейка була депресія. 
Кілька найвеличніших імен Голлівуду поклялися, що Дрейк 
часто казав про бажання покінчити з життям за допомогою

1 Ґрейс Патриція Келлі (1929—1982) — американська актриса; з 1956-го — 
дружина князя Монако Реньє III, мати нині правлячого князя Альберта II.
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ціаніду. Таким чином, кіношна спільнота змогла врятувати 
одну з найвигідніших інвестицій.

У ретроспекції ми бачимо, як потворна дівчина прямує 
до гарненької. Із старанною недбалістю, яку вона довго ре
петирувала, звичайнісінька дівчина спотикається й падає на 
красуню. Незграбна тварюка штовхає її та вибачається: «Боже, 
вибачте...»

Навколо них ходить юрба, цей натовп гарненьких анонім
них личок. «Королева паки сіна». «Принцеса свіжої цибулі». 
Гарненькі личка, які не запам’ятовуються, народжені, щоб 
фліртувати, і трахатися, і вмирати.

Усі ці роки й десятиліття тому красуня всміхається своєю 
вражаючою посмішкою і каже: «Мене звуть Кетрін». Вона 
каже: «Справді, Кетрін». Вона протягує руку й каже: «Кетрін 
Кентон».

Кожна кінозірка чиясь рабиня.
Навіть господарі служать власним господарям.
Нібито дружньо вітаючись, тварюка протягує руку у від

повідь і каже: «Рада познайомитися. Я Гейзі Куґан».
І дві молоді жінки тиснуть одна одній руку.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена п’ята

Ми повільно повертаємося в теперішнє. Мізансцена: день, 
кухня в підвалі таунхауса Кетрін Кентон, яку розмістили 
вздовж стіни в глибині сцени. Електропіч, морозильник, двері 
до провулка, запилене вікно в згаданих дверях. Вузькі сходи 
ведуть до другого поверху. На віконному склі ми все ще ба
чимо викарбуване серце з часів появи тут цуценяти Лавер- 
боя — о, багато, багато сцен тому.

На передньому плані сиджу я — на пофарбованому в бі
лий колір стільці, ноги я поклала на такий же стілець, схрес
тивши їх у щиколотках; мої руки гортають сторінки ще од
ного сценарію. На колінах у мене лежить сценарій про Ліліан 
Гелман, у головній ролі Ліліан Гелман, написаний Ліліан 
Гелман.

У глибині сцени на сходах, що спускаються з другого по
верху, з’являються ноги міс Кеті. Її рожеві пантофлі. Край її 
рожевого пеньюара. Пеньюар розходиться, відкриваючи шма
точок гладенького стегна. З’являються її руки — одна стискає 
стос паперу, друга — жмуток чорної тканини. Ще до того як її 
обличчя з’являється у дверях, голос її кличе: «Гейзі...» Майже 
переходячи на крик, її голос каже: «Хтось мені дзвонив — щой
но, з лікарні для тварин».
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На сторінці Лілі Гелман біжить швидше за кулю. Вона 
сильніша, ніж локомотив, і здатна долати високі будівлі одним 
стрибком.

Стоячи у дверях, міс Кеті тримає чорну тканину й стос 
паперу. Вона каже: «Лавербой помер не від того, що їв цукер
ки...» — і вона кидає чорну тканину на стіл. Тканина зали
шається лежати там, створюючи обличчя з двома порожніми 
очима і відкритим ротом. Це лижна маска, точнісінько така, 
яку описано в «Рабині кохання», що її носив убивця з якуд- 
зи — той, із льодорубом.

Міс Кеті каже: «Той дуже милий ветеринар пояснив мені, 
що Лавербоя отруїли ціанідом»...

Як і багатьох, багатьох навколо нас...
На рукописній сторінці завдяки Лілі Гелман Червоне море 

розходиться, а Лазар встає з мертвих.
«Після цього, — каже вона, — я зателефонувала Ґроу- 

чо Марксу, і він сказав, що ти не запрошувала його на по
хорон...» Її очі виблискують, і вона каже: «Також ти не за
прошувала Джоан Фонтейн, Стерлінга Гейдена1 чи Френка 
Борзажа2», — тон її ніжного голосу підіймається, коли вона 
додає: «Єдиний, кого ти все ж таки запросила, — це Вебстер 
Карлтон Вестворд III».

Вона розмахує згорнутим стосом паперів, що тримає в руці, 
і ляпає ним по чорній лижній масці, від чого кухонний стіл 
підскакує. Міс Кеті верещить: «Я знайшла цю маску — вона 
була захована у твоїй кімнаті!»

1 Джоан Фонтейн, Стерлінг Гейден — американські актори.
2 Френк Борзаж (1894—1962) — видатний американський режисер.

204



Яке звинувачення. Моя міс Кеті каже, що це я отруїла 
пекінеса, а потім запросила тільки яскравоокого Вебстера 
приєднатися до нас у склепі, щоб він міг приїхати з квітами у 
мить найсильнішої емоціональної потреби. Вона наполягає: 
всі ці місяці, упродовж яких я нібито попереджала її щодо 
Вебстера, насправді я допомагала йому і підбурювала його. 
Вона стверджує, що я казала йому, коли приїжджати і як кра
ще залицятися до неї. Після цього цей Вебстер і я, ми обоє 
отруїли Террі — випадково. Вона каже, цей Вебстер і я хочемо 
вбити її.

Гав, крик гусей, кудах... змова.
Хрю, і-і-а-а, цвірінь... зрада.
Му, нявк, тихе іржання... найбрудніший зговір.
На сторінці сценарію Лілі Гелман перетворює воду на 

вино. Вона виліковує прокажених. Вона пряде гнилу солому 
на найчистіше золото.

Коли моя міс Кеті робить паузу, щоб набрати повітря, я 
кажу їй припинити робити із себе сміховисько. Правда, вона ж 
помиляється. Я зовсім не підбурюю Вебстера вбити її.

«Тоді як ти поясниш це?» — питає вона й протягує мені 
сторінки, які тримає. На кожній із них, із самого верху, на
писано назву. Надруковано назву: «Діамант у 100 каратів: 
автобіографія. Написана Кетрін Кентон. Як вона розповіла її 
Гейзі Куґан». Хитаючи головою, вона каже: «Я цього точно не 
писала. Насправді, я взагалі знайшла це — воно було приховане 
під твоїм матрацом...»

Історія її життя. Написана від її імені. Кимось іншим.
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Перегорнувши титульну сторінку, вона дивиться на мене, і 
її фіалкові очі бігають від мене до рукопису в її руках. Її роже
вий пеньюар тремтить. На кухонному столі лежить порожня 
лижна маска й дивиться у стелю. «Розділ перший, — читає моя 
міс Кеті. — Моє життя почалося по-справжньому й на повну 
того славегного дня, коли я вперше зустріла мою найкращу 
подругу — Гейзі Куґан»...



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена шоста

Ми продовжуємо, а за кадром Кетрін Кентон читає з ру
копису про «Діамант»: «...того славетного дня, коли я вперше 
зустріла мою найкращу подругу — Гейзі Куґан»...

І знову ми бачимо двох дівчат із відділу кадрів. Кадри 
швидко змінюються, зображення не в фокусг— потворна 
дівчина розчісує довге золотаво-каштанове волосся гарнень
кої дівчини. Користуючись пилочкою, потворна підрівнює 
нігті гарненької, покриває їх рожевим лаком. Піджавши губи, 
потворна дмухає на нігті, щоб висушити їх, наче збираючись 
поцілувати зворотну сторону долонь гарненької.

Міс Кеті голосом кінозірки провадить далі: «...ми жили й 
пустували разом, скакали серед легіонів глядачів, які обож
нювали нас...»

У ретроспекції ми бачимо дівчину з маленькими й блис
кучими очима та носом-дзьобом, спостерігаємо, як вона ви
щипує брови над фіалковими очима. Потворна дівчина стоїть 
на колінах, прибираючи мертву шкіру з п’яток гарненької, 
користуючись пемзою. Наче служниця, потворна хитається 
вперед-назад, старанно натираючи голу спину гарненької 
морською сіллю.
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Голос моєї міс Кеті провадить далі: «...жили й грали разом, 
працювали нескінченними, здавалося б, годинами. Ми з Гейзі 
завжди підтримували й спонукали одна одну в цьому радіс
ному і важкому труді, який ми так безтурботно називаємо 
життям...»

Монтаж триває, і потворна дівчина пітніє над гладильною 
дошкою, прасуючи мереживо й гофруючи блузку, після чого 
віддає їх гарненькій. Потворна нахиляється, щоб намилити й 
поголити одну з довгих ніг гарненької, яка висувається з ванни, 
повної блискучих бульбашок.

«...я терла їй спину, — читає голос міс Кеті, — а Гейзі терла 
мені...»

На екрані потворна дівчина відносить піднос зі сніданком 
гарненькій дівчині, яка чекає на нього, лежачи в ліжку.

«...ми старалися потурати забаганкам одна одній», — каже 
голос коментатора.

У наступному іронічному монтажі гарненька дівчина 
встромляє собі в рота сигарету, а потворна дівчина нахи
ляється, щоб запалити її. Гарненька кидає брудний рушник на 
підлогу, а потворна піднімає його, щоб випрасувати. Гарненька 
розсілася в кріслі, читаючи сценарій, а потворна пилососить 
килимок навколо крісла.

Голос міс Кеті читає: «...а коли наші кар’єри почали да
вати плоди, ми обидві насолоджувалися нагородами успіху 
й слави...»

Монтаж триває, і ми бачимо, як потворна дівчина стає 
жінкою, такою ж некрасивою, але старішою, більш товстою, 
в її волоссі вже з’являється сивина, у той час як гарненька дів
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чина здебільшого залишається такою ж — тонкою, із гладень
кою шкірою, і таким самим насиченим золотаво-каштановим 
волоссям. Кадри швидко змінюються, і гарненька дівчина 
виходить заміж за одного чоловіка, потім за другого, потім 
за третього, потім за четвертого й п’ятого, а потворна жінка 
стоїть поруч — завжди з важким багажем, сумкою на ремені, 
сумками для покупок.

За кадром голос міс Кеті каже: «Всім, чим я стала, насправ
ді всім, чого я досягла, я завдячую нікому іншому, як Гейзі 
Куґан...»

Поки потворна жінка старішає, ми бачимо, як її гарненька 
колега сміється в оточенні репортерів, а вони сують їй в об
личчя мікрофони, а фотографи натискають на затвори своїх 
фотоапаратів. Потворна жінка завжди стоїть за межами кола 
від прожектора, за кулісами, поза камерою — в тіні, і тримає 
шубу гарненької жінки.

Усе ще читаючи з рукопису «Діаманта», голос міс Кеті каже: 
«Ми поділяли випробування й сльози. Ми поділяли страхи й 
найбільші радощі. Ми жили разом, несли один тягар і допо
магали одна одній залишатися молодою...»

У монтажі захоплена юрба, до якої входять Калвін Кулідж1, 
Джозеф Пулітцер2, Джоан Блонделл, Курт Кройґер, Рудольф 
Валентино3 та Ф. Скотт Фітцджеральд, дивиться, як потворна 
жінка ставить іменинний пиріг перед красунею. На цьому

1 Джон Калвін Кулідж-молодший (1872—1933) — 30-й президент США 
(1923—1929) від Республіканської партії США.

2 Джозеф Пулітцер (1847—1911) — американський видавець, журналіст, 
родоначальник жанру «жовтої преси».

2 Джоан Блонделл, Курт Крой/ерУ Рудольф Валентино — відомі актори.
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кадрі ми перемикаємо на інший, де потворна дарує ще один 
пиріг, вочевидь, роком пізніше. У третьому кадрі дарується 
третій пиріг, а Ліліан Гіш, Джон Форд1 і Кларк Ґейбл апло
дують і співають. З кожним наступним пирогом потворна 
жінка виглядає трохи старшою. Красуня — ні. У кожен пиріг 
устромлено двадцять п’ять палаючих свічок.

Читання триває: «Її не можна назвати секретаркою чи 
вчителем майстерності, але Гейзі Куґан заслуговує поваги за 
всі мої найкращі виступи. Вона не була духовним наставни
ком, ані свамі, але найкращим, найсправжнішим радником, 
якого тільки може мати людина». Підвищивши голос, моя 
міс Кеті каже: «Якщо нащадки знайдуть якусь цінність у моїх 
фільмах, людство матиме також визнати, що воно зобов’язане 
відчувати повагу й вдячність Гейзі Куґан — найкращому, най- 
талановитішому другові, якого простий актор тільки й може 
сподіватися мати».

Прочитавши останнє речення, красуня робить глибокий 
вдих — вона оточена осяйними, чуйними обличчями знаме
нитостей, кожна з яких купається у світлі, яке миготить на 
іменинному пирогу. Зробивши крок уперед, вона нахиляється й 
задуває іменинні свічки, і святкова сцена занурюється в повну 
й абсолютну темряву. Тиха, чиста порожнеча. І в цій темряві 
голос міс Кеті промовляє: «Кінець».

1 Джон Форд (1894—1973) — американський кінорежисер та письменник, 
майстер вестерна, єдиний в історії володар чотирьох «Оскарів» за кращу ре
жисуру.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена сьома

Роботу всього мого життя завершено.
В останній раз ми відкриваємо склеп під собором, куди 

входить одинока жінка під вуаллю й несе ще одну металеву 
урну. Вона ставить урну поряд із урнами Теренса Террі, Оліве- 
ра Реда Дрейка, есквайра, і Лавербоя, а потім підіймає чорну 
вуаль і показує нам своє обличчя.

Ця жінка, одягнена як вдова, — я сама, Гейзі Куґан. Без 
супроводу.

Міс Кеті була моєю. Я створювала її — знову і знову, увесь 
час. І я врятувала її.

Запаливши свічку, я відкорковую пляшку шампансько
го — з однієї дволітрової пляшки ще йде піна, вона біжить 
на підлогу і тому здається такою живою в компанії стількох 
померлих солдат. У запилений бокал, молочно-білий від па
вутиння, я наливаю пінистий напій.

Таке кохання. Саме це і є коханням. Я врятувала її — ту, 
ким вона була в минулому, і ту, якою вона увійде в майбутнє. 
Кетрін Кентон ніколи не стане божевільною старою, нагляд 
за якою доручено благодійному відділенню лікарні при мед- 
університеті. Жодна жовта газета, жоден журнал, присвя
чений кіно, ніколи не отримає сміховинні старі фотографії,
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на кшталт тих, які принизили Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс. 
Вона ніколи не пірне в маячню і божевілля Вів’єн Лі, чи Джин 
Тірні, чи Рити Хейворт, чи Френсіс Фармер. У її випадку буде 
сповнений співчуття кінець, а не повільне знебарвлення під 
дією наркотиків, не хаотичне кидання Джуді Ґарланд в обійми 
молодших за неї чоловіків, яке закінчилось смертним часом 
верхи на орендованому унітазі.

Її смерть не буде повільною та болісною, ані сумним згасан
ням. Ні — легенда Кетрін Кентон вимагала епічного, роман
тичного, грандіозного фіналу. Чогось повного слави й пафосу. 
Тепер її ніколи не забудуть. І це дала їй я.

Ефектний вихід зі сцени — після відповідного третього 
акту.

Я підіймаю бокал і кажу: «Gesundheit». Я п’ю і наливаю 
собі ще.

Будь ласка, дозвольте мені зняти всі сумніви в тому, що 
Вебстер Карлтон Вестворд III кохав її. Це стало очевидним у 
той самий момент, коли їхні очі зустрілися на тій званій вечері, 
давним-давно. Він не написав і жодного слова «Рабині кохан
ня», незважаючи на всі ті чернетки, що знайшли в його валізах. 
Ні — всі ці розділи були справою моїх рук, це я друкувала їх 
та клала йому під сорочки, де, як я знала, міс Кеті неодмінно їх 
знайде. Для жінки, яка розривається між коханням і страхом, 
це було тільки питання часу — коли вона відправить запеча
таний примірник своєму адвокату чи агенту, через що пізніше 
в усьому звинуватять Вебстера.

Вибачте, що хвастаюсь, але моя таємна змова була іде
альною.

212



Тут з ’являється кадр із несподіваною сценою, яку знайшла 
поліція. Міс Кеті, застрелена в голову з револьвера, який усе 
ще стискає рука Вебстера. Усе 6 виглядало так, наче ці двоє 
повбивали одне одного. Усюди розкидані свічки й квіти з її 
будуара. Результат невдалої спроби пограбування. Поряд із 
нею лежить тіло пана Яскраві Карі Очі, на якому чорна лижна 
маска — його застрелено зі старого револьвера міс Кеті — того 
іржавого револьвера, який вона винесла зі склепу. У руці він 
тримає наволочку, з якої висипалися поцуплені нагороди — по
золочені чи посріблені статуетки. Символічні ключі до міст 
Середнього заходу. Почесні дипломи коледжів, які їй дали за 
те, що вона нічого не вивчила.

Якщо це той самий випадок, коли кохання переживає 
смерть, то можна вважати, що це щасливий кінець. Хлопець 
зустрічає дівчину. Хлопець отримує дівчину. Довго й щасли
во — чи ні.

У стилі Девіда О. Селзніка, так само кострубато, як ос
танній кадр у його «Грозовому перевалі», ми можемо вста
вити тут швидку ретроспекцію. Просто нашвидкуруч пока
зати, як я застрелюю обох закоханих пташок в їхній спальні, 
потім готую сцену, щоб викликати підозру пограбування, 
яке описане в «Рабині кохання». Несподіваний кінець: що 
роль моя — не стільки роль найкращої подруги чи покоївки, 
скільки головного лиходія. Гейзі Куґан зіграла роль убивці. 
Можливо, в ту останню мить фіалкові очі міс Кеті заува
жать цілковите розуміння того, що весь час її просто ду
рили.
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Ми повільно повертаємося до кадру із склепом Кентон... 
Поставивши люстерко на його звичайне місце, саме так, як і 
завжди, я стаю на позначку X, зроблену помадою на кам’яній 
підлозі, і накладаю власне обличчя на справжнє обличчя моєї 
міс Кеті. Ціле життя її шрамів і зморшок, кожне спотворення 
й дефект, які в неї коли-небудь були, — з цього моменту це все 
моя власна ноша. Саме дзеркало звисає під тягарем зібрання 
такої кількості вишкрябаних знущань. Кожної з вад і таємниць 
міс Кеті.

Шуба, яка зараз на мені, — це її шуба. Моя чорна вуаль — 
її вуаль. Я засовую руку в кишеню й дістаю звідти діаманто
ву обручку від Гаррі Вінстона. Цілую обручку там, де вона 
торкається моєї долоні, і дмухаю на неї так, наче передаю 
повітряний поцілунок, а потім кидаю її через склеп, і вона 
падає, а діамант розбиває відображення з вадами. Те, що 
було справжньою історією життя, розлітається на числен
ні блискучі, яскраві осколки. Той єдиний, ідеальний образ 
вибухнув і перетворився на таку велику кількість супереч
ливих перспектив. Сам безцінний діамант загубився в цій 
купі такої кількості нічого не вартих, сліпосяйних осколків 
скла.

Кетрін Кентон буде жити завжди, бо вона збережеться в 
памяті шанувальників, така ж постійна та вічна,як легенди 
срібного екрана Ерл Оксфорд та Хаус Пітере. Безсмертна, як 
Тріксі Фріґанза. Її обличчя буде таким же знайомим майбутнім 
поколінням, як світле, повернуте обличчя Таллі Маршалла. Міс 
Кеті і далі будуть обожнювати, так само, як глядачі будуть ап
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лодувати й довічно обожнювати Роя д’Арсі, Брукса Бенедикта 
чи Юлалію Дженсен1.

Від розбитого дзеркала, в якому будь-який запис моєї міс 
Кеті перетворився на блискучі осколки, камера переходить 
до найновішої урни й фокусується на ній. Урна все ближче, 
ближче, і ось ми читаємо ім’я, вигравіюване на металі. Кетрін 
Еллен Кентон.

І за цю урну я піднімаю бокал.

1 Ерп Оксфорд, Хаус Пітере, Тріксі Фрі/анза, Таллі Маршалл, Рой д’Арсі, Брукс 
Бенедикгп, Юлалія Дженсен — відомі актори.



АКТ ТРЕТІЙ, 
сцена восьма

В акті третьому, сцені восьмій Ліліан Гелман кидається че
рез весь плисовий будуар Кетрін Кентон, проноситься ракетою 
через кімнату й приземлюється всією своєю вагою на руку з 
револьвером — руку одягнутого в маску Вебстера Карлтона 
Вестворда III. Лілі та Вебб борються, кидають одне одного 
по спальні, розбивають стільці, лампи та дрібнички під час 
несамовитої боротьби за життя. М’язи на тонких, елегантних 
руках Лілі напружуються, щоб стримати нападника. Її піжама 
від Лілі Сент-Сір метляється та рветься. Її трикотаж від Ва
лентино розорено. Її елегантні білі зуби глибоко встромлю
ються в хитру, змовну шию Вебба. Суперники наступають 
на капелюшок Лілі від Ельзи Скіапареллі, а Кетрін тільки й 
може, що спостерігати за ними в огидному жаху й верещати 
від приреченої паніки.

Як і в першій сцені, ми переходимо до довгого обіднього 
столу, де сидить Лілі, — тепер вона тішить інших гостей роз
повіддю про свою боротьбу. Світло від свічок, стіни обшиті 
деревом, лакеї. Ліліан робить достатньо довгу паузу у своїй роз
повіді, щоб гарно затягнутися сигаретою, а потім видмухнути 
дим на половину присутніх, після чого каже: «Якби я тільки 
не вирішила того тижня сісти на дієту...» Вона струшує попіл
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із сигарети на тарілку для хліба, хитає головою, каже: «Моя 
славетна, блискуча Кетрін, можливо, залишилася б жива...»

Після перших же слів розповідь Ліліан стає одним із тих 
саундтреків із звуками джунглів, які чуєш на задньому плані 
кожного фільму про Тарзана — самі тропічні пташки й мавпи- 
ревуни. Гав, писк, нявк... Кетрін Кентон.

Хрю, му, цвірінь... Вебстер Карлтон Вестворд III. Чоловік, 
який не зробив нічого, крім того, що глибоко закохався, — при
страсно закохався, — тепер повинен грати роль негідника 
впродовж усієї цієї дурної кінокартини, яку ми звемо історією 
людства.

Тіло кінозірки міс Кеті не встигло й охолонути, як вона 
стала частиною міфів Гелман. Манера міс Лілі кидатися іме
нами, як форма синдрому Туретта.

Поки лакеї наливають вино й прибирають тарілки від шер
бету, руки Ліліан пливуть у повітрі, від її сигарети залишається 
хвіст диму, її нігті встромлюються в невидимого грабіжника. 
В історії, яку вона розповідає за обіднім столом, Лілі продов
жує битися й боротися із злочинцем у масці. Під час боротьби 
вони стріляють, і Гелман демонструє це, хлопнувши долонею 
по столу, через що все столове срібло підскакує, а бокали 
дзенькають один об один.

Зі свого місця, яке розташоване далеко від сільнички, я 
просто слухаю, як Лілі пряде ще більше золота на власні, са- 
мовихваляючі відпадки. Я підкидаю на колінах веселу пухку 
дитину, одну з багатьох сиріт, яких надсилали міс Кеті, щоб 
вона обрала серед них одну. Я пошепки читаю молитву, про
хаючи дати мені померти після Лілі. Зліва та справа від мене, з 
одного кінця столу й до іншого, Єва Ле Ґальєн, Напєр Алінґтон,
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Бланш Бейте, Джинн Іґлс1 — усі ми читаємо ту саму молитву. 
Джордж Жан Натан із журналу «Лайф» дістає авторучку з на
грудної кишені і шкрябає нотатки на серветці. Едвін Шаллерт 
із «Лос-Анджелес тайме» шпигує за ним і робить нотатки про 
нотатки Натана. Бертрам Блок поспіхом пише нотатки про 
нотатки Шаллерта про нотатки Натана.

Можливість померти раніше за Ліліан Гелман... померти 
й стати просто харчем для рота Лілі. Усе життя й репутація 
людини перетворюються на якийсь Голем, на чудовисько 
Франкенштейна, якого міс Гелман може покликати до життя 
й примусити виконувати свої накази. Ця доля була б набагато 
гіршою за смерть — проводити вічність у збруї, слугувати Лілі 
Гелман як зомбі, якого повернули до життя за обіднім столом. 
У радіовиставах та автобіографіях Гелман.

Здається, Волтер Вінчелл колись сказав: «Після будь-якого 
обіду разом із Лілі Гелман ти жадаєш не десерту чи кави — що 
тобі справді потрібно, так це анти дот».

Навіть найвидатніші імена, як тільки з моменту смерті їх 
володарів проходить досить часу, і ті перетворюються на дурні 
звірячі звуки. Хрю, гав, і-і-а-а... Форд Медокс Форд2... Міріам 
Гопкінс... Рендл Айртон.

Чарлі МакКарті, який сидить праворуч від мене, вітає мене з 
успіхом моєї книжки. Станом на цей тиждень «Діамант» займає 
першу позицію в переліку бестселерів за версією «Нью-Йорк 
тайме» уже двадцять вісім тижнів.

1 Єва Ле Ґальєн, Напер Алінгтон> Бланш Бейте, Джинн І/лс — акторки.
2 Форд Медокс Форд (1873— 1939) — британський поет, критик та редактор 

у журналах, які відіграли значну роль у розвитку англійської літератури на 
початку XX сторіччя.
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Навпроти мене Мадлен Керролл1 звертається до мене го
лосом із сильним британським акцентом, питаючи, як звуть 
дитину в мене на колінах.

У відповідь я пояснюю, як цього крихітного підкидька вси
новила міс Кеті і як тепер уже я стала його офіційним опікуном. 
Я успадкувала таунхаус, права на «Діамант», усі інвестиції та цю 
дитину, яка плюється та посміхається, — ідеальне світловолосе 
янголятко. А звуть дитину, кажу я, Норма Джин Бейкер.

Ні, жоден із нас не виглядає таким уже реальним.
Ми просто підтримуємо персонажів у житті одне одного.
Будь-яка справжня правда, будь-який точний факт завжди 

загубиться в купі розбитого удавання.
Я даю сигнал, і лакей наливає мені ще вина. Подумки я вже 

розробляю історію, в якій Ліліан Гелман б’ється, і метушить
ся, і грає нудного, самозакоханого дурня. Ліліан Гелман грає 
лиходія — так само, як Вебстер грає лиходія. У своїй власній 
історії сьогодення, сьогоднішнього обіду, я буду холодною, і 
зібраною, і правою. Я дам ідеальну відповідь. Я зіграю героя.

Будь ласка, пообіцяйте: ви цього від мене НЕ чули.
Знято. Надрукуй. Підсумуй прибутки.

(Кінець)

1 Міріам Гопкінс, РендлАйртон, Мадлен Керролл — актори.
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Палагнюк Ч.
П14 Розкажи все: роман / пер. з англ. А. О. Івахненко; ху- 

дож.-оформлювач О. М. Артеменко. — Харків: Фоліо, 
2011. — 218 с.

ISBN 978-966-03-2285-1.
«Будь-яка справжня правда, будь-який точний факт завжди загу

биться в купі розоитого удавання», — говорить Чак Палагнюк. «Розкажи 
все» — це, мабуть, квінтесенція його творчості. У цьому творі стільки 
реальних фактів, стільки правди, що у все, що пише Палагнюк, повірити 
просто неможливо.

Кетрін Кентон — актриса, ветеран Голлівуду, шлюбних церемоній 
та косметологічних операцій. Гейзі Куґан — вже не молода жінка, яка 
роками працює на міс Кентон. Але вона не прислуга, її мета полягає в 
іншому, а саме, як вона про себе каже, «довести до ладу весь хаос, який 
створює міс Кеті, поступово довести до дисциплінованості її легендарні 
артистичні примхи». Саме Гейзі Куґан має розказати все...

ББК 84(7СПО)



Чак Палагнюк (Charles Michael «Chuck» Palahniuk) (нар. 1962) -  
сучасний американський український письменник. Колись батьки взяли його 
та його сестру на цвинтар, де були поховані його дідусь (він приїхав до 
Америки з України на початку XX сторіччя) та бабуся. Побачивши на могилах 
написи "Paula"та "Nick", діти чомусь розсміялися (діти є діти), та з того часу 
почали вимовляти своє прізвище як «Поланік» або «Паланік». Нині він -  
один з найпопулярніших авторів у світі, а кожна його нова книжка водночас 
стає бестселером. У видавництві «Фоліо» виходили друком його романи 
«Бійцівський клуб», який свого часу призвів до справжнього вибуху 
в літературному світі, «Рент: усна біографія Бастера Кейсі», «Снаф», «Карлик», 
«Щоденник».

«Будь-яка справжня правда, будь-який точний факт завжди загубиться в купі 
розбитого удавання», -  говорить Чак Палагнюк. «Розкажи все» -  це, мабуть, 

квінтесенція його творчості. У цьому романі стільки реальних фактів, стільки правди, 
що у все, що пише Палагнюк, повірити просто неможливо. Кетрін Кентон -  

актриса, ветеран Голлівуду, шлюбних церемоній та косметологічних операцій.
Гейзі Куган -  уже немолода жінка, яка роками працює на міс Кентон. 

Але вона не прислуга, її мета полягає в іншому, а саме, як вона про себе каже, 
«довести до ладу весь хаос, який створює міс Кеті, поступово довести 

до дисциплінованості її легендарні артистичні примхи».
Саме Гейзі Куґан має розказати все...
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