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1. нАЙлюilшиЙ мlсяць1

- А як же вас звати?

- Чекайте, крутиться на язицi...

Такусе почапося.
Я неначе прокинувся п!сля тривапого сЕу, хоча й досi висiв у молоч-

пистй сфовинi. Одначе я не щ)окинувФ, il бачив сон. То бцо дивне ма-

рево, без жодного обра3у, заповнене лише звукirми. НемЬв я не бачив, а

чrв голоси, якi навчали мене, що я мав побачити. Вони казали MeHi, lцо
я досi нiчого не бачив, хiба що куриво уздовж канадЪ, де розчинялись
обриси пейзажу. БрюIте, я у Брюrrе, кахсу, та хiба я був колись у мертвому
Брюft'е? !е mуман еоildаеmься помiж веж, як лаdан з BediHb? Мiсtпо cipe i
скрушне, мов мо2uпа, уквiюtчана хрuзанtпемамtц Dе мРяка аобеленом спаdае
з фасаёiв. [ушо моя вuсуллtувола вfuаrury tпpatvtBatB, tцоб поmiм поmонулпu

у ппuнному пуманi пiхmарiв, Iмпа, сеспра моя цноппuво...2
Щiльна, непрогпядна iмпа, що оговт:rла гапас навкруги i здймала rтри-

MapHi образи...З Врештi я опинявся у безкраiй прiрвi i бачив, як здйняпа-
ся невимовно височвна постать, з:rкутана в саван,'зi слirrро-6iлим, як
пезайманий снiц обличч ям. Мене звупь Дрпур lорЕон Пiм.

Я эrував rпуман.,.а Пршtарu промuнаrпъ rcDь tпоркаючuсь MeHg i poMu-
,lя,лttся. Немов DapeMHi воzнuкu на клйовuщi, вёалечuнi мuzоmiлu лiхпарi...

l Вираз взято з початку поеми <Беэплiдна эемдя> Ъмаса Стернза Елiота (1888-
l965).

2 <Мертвий Брюrrе> - HairBa ромапу бедьгйського письмепЕика Жоржа Роден-
баха (1855-1S98). Далi н:lвомться pi цlлтатиз того ж ilвTopa.

З I_{итуеться спочатку остапня, а потiм перша фраза s <ПoBicTi про пригоди Ар-
тура Гордона Пiмо ЕдгараАллана По (1809-1849).

,а Я эrcував mуман.' - з лiричного цикrry кНоктюрн. KoMeHTapi до ryTiHKb> Габрiе4е

Д'Анlrуrrцiо (1863-1938) - iталйського поета, письмевника й драЙатурга.



Хtпось безшумно набпшжаеmься ёо мене, немов босонiж, йёе без пiёборiв,
qlBuKiB, санёапiй; шmuх поволокu поркаеmься Moet tцоклl, ваmа?а вuпuвак
аРrие ёесь унuзу, на краечку nopi)Ma. Поромо? I]e не я KiDKy (поромо, I_1e

полоси.
Туман пuхо проспuзав на маленькuх коtпячuх папках.,.1 Лuшuвся miпь-

tа mуман, мов свim розцulлuвся у ньому.

Поза тим, розппющуючи очi, я щораз неначе бачив спалilи. Чув голо.
си: <Панi, насправдi це зовсiм не кома... Hi, на бога, не зважайте на piBHi
покази енцефапограми. Реакцiйноi здатностi не втрачено...)

Хтось направляв MeHi у вiчi промiпь свiтла, але потому знов бупо тем-
но. Чув, як десь мене вкоподи голкою. <От бачите, руховий рефлекс en,

Меrре,ilшову лпакому ?успому пyшaъL tцоне BuDHo бупо,куDu сmупаmu2.

Туман пФеповненuй пюDськuмu сmворiннямu, BiH кutлumь насuченuм i
tпаемнuчuм жummяrу|. Мефе? Елементарно, любиЙ Ватсоне, як десять ма-
леньких iндiанцiв, а собака Баскервйiв схороняеться у TyMaHi.

Баеапо незвuчайнuх явulцуказJюпь на mе, u4o Mu вхоёuмо в невiёому
обласmь океану, ёе вidбуваюпься справжнi чуёеса. На пiвёенному обрii час-
mр вuнuкае шuрока смуzа свimло-сiроi парu, яка по lлуzа€ сmовпамu в?ору,

mо ulBudKo перемiuцtеmься зi схоdу на захiD обо з захоёу на cxiD, по знову

рвmяryеmься в PiBHe посмо - оOне спово, посmiЙно змiнюе обрuсu па бар-
Bui цuм ёуженаzаDуепiвнiчне попярне сяilво... Поmiмнас заmя2нуло у паlцу
воDоверtпi, Dе розiйшпася сtпрачлезна безоёня, ?оmова нас проковmнуmu.

Я ,ryв, як наЁколо балакаютъ люди, xoTiB завопати, сповirllаючи 'iц що
я тут. Навколо стояв неугавrпшi галас, мов мене зirковтнули гострозубi
парубоцькi маrrrцgц3. Я був у вlшравному таборi. У гоповi буrо так B:DKKo,

немов на мене нап' яли запiзну маску. Здавапось, я бачив блакитне свiтдо.

- У нього асиметрiя зiнr.rць.

Moi думки бупиуривчастими, безсумнЬно, я приходив до тями, про-
те не мiг поворухнутисЯ. Аби JIишень я мiг повернутисядо тями. Я знову
заснув? На кiлька годин, дi6, столiть?

3нову все заволокпо TyMirHoM, голоси у TyMaHi, про туман. Seltsam, iп
Nebel zu wапdеrпf Якою це мовою? Здавалось, я ппиву морем, я вiд.ryвав,

що берег десь поряд, та нiяк не мiг його дiстатися. HixTo мене Не бачив,
i мене вiдносило вiдпливом.

l Першi рядки поеми <Туман> iшr{ериканськЬго поета Карпа Сандбlryrа (1878-
L967).

2 Metpe ilшов у tпакому ryсmому пуманi.. - Жорж CiMeHoH (1903-1989), <Порт
TyMaHrBD.

З Парубоцькi машцl|u - вираз, який часто вживапи французькi сюрреалiсти.
а Рядок з однойменного вiрша Германа Ёссе кЯк дивно бlтр<ати в Tyмarri>.
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Благаю, скажiть MeHi щось, прошу, торкнiться мене. Я вiдчув на чопi
чиюсь руку. Яке полегшення.3нову хтось заговорив:

- Панi, траппялися випадки, коли пацiенти раптом приходять до
тями i на власних ногах йдуть геть.

Хтось надокучав MeHi неугавним свiтлом, дзенькаючи K:rMepToHoM.

Я почувався так, нiби MeHi пiд носа тицьнули баночку з гiрчицею, а потiм
зубчик часнику. 3емля пахне zрuбамu|.

3нову чиiсь голоси, аде цього разу зсередини: довгi стогони пароппа-
ва, химернi попи у поволоцi, що приспiпом простують пiдтюпцем до Сан-
Мiкеле iH Боско2.

НебО З ПОпецР, Поволока зёiймаеmься за рiчкою, повопока ilае пропu
mечii, mуман куса€рукu мапенькоi проDавчuнi cipHuKiBa, Перехожi, tцо йDуmь

чеРв мосmu iз Собачоео осmрова5, Duвпяmься на брuёко-навuсле заmя?нупе
iмлою небо, caMi оzорненi пуманоль flеначе у повiпрянiй купL що закуtпаtла

у безпросвitпнuй корuчневuй mуман; за нuм mака неспася ппеmенuu,я tlo-
мФпuх Dуш, tцо я й не уявляв, як спiпькu всmuzло смерпi прuчасmuпьсf ,

СмерDumь вокзалом i rciпrпявою7.

Знову свiтпо, цьоIо разу м'яклrc, MeHi зёапося, лцо крiзь пуман я розчув
звукu шоmпонdськоi вопuнкu, коfпрi несе пуною у вересовому zаю8.

Можливо, я знову надовго заснув. Потiм просвiтлення; Здавалося, що
я ппuву у склянцi воDu з анiсовою насmоянкою9,

BiH стояв передi мною, HaBiTb попри те, що видавався тiнню. У головi
все пrryталося, немов я прокинувся з перепою. Гадаю,я насиlry щось цро-

| Земля пахне Еuбамu... - рядок з першого вiрша цикпу <I-1irryHoK мерця) з кпи-
м <Тамариски> iталiйського поета,Щжованнi Пасколi ( 1 855- 1 9 12).

z ...xuMepHi попu у поволоцi, u,4o прuспiпом пРоспуюлпь пidtпюпцем dо Сан-Мiкеле iH

Боско. - 3 вiрша з цикrry <Осiннiй щоденник) moBarrHi Паскодi.
З Небо з попелу - перший рядок вiрша <Попе> Федерiко Г4рсй Лорки (1898-19З6).
а Повопока зёiймаеmься за рiчкою... - Чарльз ,Щiккевс (lE12-1870), <Холодний

дiм>.
5 Перехожi, u,4o Йфпь чФв мос|пu iз Собачоzо ослпрова... - посилання на поему

Т. С. Елiота <Безплiдна земrul). Собачий острЬ зпаходитьсяу схiднй частинi Лондона.
6 ...за нuм mака неслася ппеmенuця помФпuх Dуш, tцо я й не уявпяв, як сmiлькu

всmuъло смерmi прuчасmмmься... - цитата з <Божественноi комедii> ,Щанте Алir'ерi
( 1265- 1 32 1 ) (<Пекпо>, III, 55, пер. €.,Щро6'язка).

7 Смерduпь вокэалом i кiпmявою - з твору iталiйськоi письменницi Наталii Гiнз-
бурr (l9t6-199l ) <Мапенькi чесноти>.

В MeHi зDалося, що крiзь mуман я розчув звукu.- - Гюстав Флобер (lS21-18S0),
*Мадам Боварi>.

9 ,..я плuву у склянцi воёu з анiсовою насtпоянюою. - Ifитата з пiснi вiдомого iтапiй-
ського спiвака i композитора Паоло Конте.



61ryмотЬ, мов Tiei хвипини вперше заговоривi gosco reposco flagitoo' n"py-
ються iнфiнiтивом майбутнього часу? "Cujus regio, ejus reliýo>>2 - <Чия
земJIя, того i Bipu... I]e АугсбурзькиЙ мир чи Празька дефенестрацiя?3
I далi: <На апеннiнськй дiпянцi швидкiсного автобану <Пiвнiч-Пiвдень>,
а також вiд Ронкобiлачiо до Барберiно дель Муджело4 все затягпо тума-
нами...)

BiH побдажливо посмiхнувся: <Ъпер розппющiть-но гарненько очi й
спробуйте роздивитися навкруги. Розумiете, де ми?> Ъпер я мiг його роз-
дивитися краще. BiH був зодягнений у сорочку - як-бо ж то, чекайте, -
бiпу. Я огпядiвся i змiг поворушити годовою: KiMHaTa булrа простою й чис-
тою, вбрана кiлькома мебпями свiтпих кольорiв, я лежав у пiя<ку, а з руки
у мене стирчапа гопка. Крiзь зачиненi жадюзi у KiMHaTy заlлядапи соняч-
Hi промiнчики, за BiKHoM у повimрi 2рае весна, mоржесmвуючu на полях
i в xMapaf. Я прошепотiв:

- Ми у лiкарнi, ави,,,ви пiкар. Зi мною трапилося нещастя?

- Так, трапидося, поясню потiм, Та наразi ви вже при тямi. Тримай-
теся. Мене звуть лiкар fратароло. Вибачте,я поставлю вам кiлька незруч-
них питань. Скажiть, що ц€, скйьки пальцiв?

- Ъ - допоня, а то - папьцi. iх чотири. Чотири, так?

- ЗBicHo. А скiльки буде шiсть по шiсть?

- Безперечно, що тридцять шiсть. - Щумки в годовi гримкотiпи, хоч
приходили caMi по собi: - Сума квадратiв KaTeTiB дорiвнюе квадрату гi-
потенузи.

- [ивовижно. Як я пам'ятаю, це теорема Пiфагора, хоч у шкопi з ма-
тематики я мав трiйку.

| <posco rqosco flagito> (пап.) - вимагати, просити.
2 <<Чuя впаёа, mоzо i Bipa>> (лаm.).3а умовами Ауrсбурзького релiгiйного миру

1555 року мiж протестантськими князями Нiмеччини та iмператором Карпом V Габс-
бурrом встановлювалась незалежнiсть нiмецьких кпязiв у релiгiйних питаннях, а

також затверджено за ними право визначати релiгiю cBoii пiдданих, згiдно з принци-
пом <cujus regio, ejus гeligio" - (чия вlrада, того i Bipa>.

Э ПразькаDефенеспрацiя (вiд пат. dеfепеstrа,<через BiKHo> - акт викидання кого-
небудь з BiKHa) - пiд такою назвою вiдомi двi подii в icTopii Чехii: 1419-го та 1618 poKiB,
Обидвi стали приводом до тривалих конфпiктiв у Чехii й сусiднiх KpaiHax. У першому
випадку радикальнi ryсити вбили ciMox членiв MicbKoi ради, що призвело до початку
так званих Гуситських вiйн. 23 травня 1618 року група дворян-протестантiв викину-
ла з високого BiKHa у Празькому градi iмперських намiсникiв. I-1я подй стала початком
Тридцятилiтньоi вiйпи мiя< rабсбурзькою та антиfабсбурзькою коапiцiею за домiну-
вання на европейському континентi.

4 Мiсцевiсть у Ъсканi, вiдома частими туманами.
5 .,.за BiKHoM у повimрi 2рае весна,,. - рядок з вiрша пСамотнiй горобецьп вiдомо-

го iталiйського поета_романтика,Щжакомо Леопардi (l799-1S37).
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- Пiфагора Самосського. Основи евклiдовоi геометрii. Розпачлива
caMoTHicTb паралельних прямих, KoTpi нiколи не перетинаються.

- Як видаеться, ваша пам'ять у чудовому cTaHi. [о сдова, а як же вас
звати?

Осьдечки я завагався. Iм'я крутилося MeHi на язицi. За мить я якнай-
переконливiше вiдповiв:

- Мое iм'я - Арrур Горпон Пiм.

- Hi, вас не так кличуть.

- Звiсно, Гордоном Пiмом зваIIи когось iншого. BiH пiшов геть i бiль-
ше не повернувся.

Я силкувався дiйти згоди з лiкарем.

- Кличте мене.., Iзмаiпом?l

- Hi, вас звуть не Iзмаiд. Ну ж бо, нацружтеся.
Однiсiньке слiвце. Наче в''iхати в cTiHy. Згадати Евклiда чи Iзмаiла MeHi

б_чло так само дегко, як сказати (котипася торба з великого горба, а в тiй
торбi...> Але вимовити вдасне iм'я було все одно, що обернутися назад
i - oTaKoi, перед очима - cTiHa. Апе Hi, не cTiHa, намагався пояснити
я лiкаревi:

- Жодних виразних завад, аllе щось подiбне до бпукання в TyMaHi.

- Розкажiть, у якому TyMaHi? - спитав.

- У мжuчцi, кiпкuм паеорбом зdiйttаепься пуман, пid повiвом мiсmра-
ttо бiпiе шумуючu море...2 В якому TyMaHi?

- Не збивайте мене з пантедику,я звичайнiсiнький лiкар, KpiM того, за
BiKHoM KBiTeHb, тож я не можу вам показати туман. Сьогоднi 25 квiтня.

- Квimень - найпюmiшuй мiсяць.

- Я не надто начитаний, та, гадаю, це цитата.,Що спова, можна було б

ще додати, що сьогоднi Щень визвопення3. Зна€те, який нинi piK?

- Безперечно, Америку вже вiдкрили.,.

- Не пригадаете якоiсь дати до... до того, як ви прийшпи до тями?

- Будь-яку? ТИсяча дев'ятсот сорок тl'ятиil, piк - закiнчення Щругоi
cBiToBoi вiйни.

- ,Щапеченько. Hi, наразi 25 квiтня 1991 року. Якщо не помиляюся, ви
народипися 1931-го, тож вам уже маЙже шiстдесят.

\ Клuчmе мене Iзмаiп. - Перший рядок роману ЁprvraHa Мелвiлда (1819-1891)
.Мобi ffiK>.

2 У мжuчцi, кiлкuм паzорбом зёiймаеmься mуман - рядок з вiрша <Сан-Мартино),
видатного iталiйського поета, дауреата Нобелiвськоi премii з пiтератури 1907 року
Джозуе Карпуччi ( l 835-1907).

З 25 квiтня 1943 року Бенiто Муссолiнi BTiK з Мiлана у напрямку швеЙцарського
кордону. Нинi 25 квiтня - державЕе свято в Iталii.
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- П'ятдесяt дев'ять з половиною, якщо точно.

- Щодо математичних здiбностей - усе просто фантастично. Бачите,
з вalми трапився, як би то мовити, нещасний випадок. Апе, вiтаю, ви пи-
шпппся на цьому cBiTi. Та, очевидно, дещо таки вийшпо з ладу. Така собi
пегка ретроградна амнезiя. Не переймайтеся, зазвичай TaKi явища довго
не тривають. Якщо ваша паска, дайте вiдповЦь ще на кiлька питань. Ви
одрухсений?

- Це я вас мушу питати.

- Ъцодрркений з однiею надзвичайно привiтною панi на iм'я Паола.
Вона ходила за вами вдень i вночi, i пишень учора я змусив ri пiти додому,
iнакше вона б упала 9амертво. 3араз, коли ви прокинупися, я покпичу il
апе спочатку маю ii пiдготувати. А наразi треба зробити ще кiлька TecTiB.

- А якщо я сп/rутаю ii з капепюхом?

- Як це?

- Якось чодовiк спrryтав дрркиIry з капепюхомl,

- А, у кпиlкцi Сакса. ВЦомий випадок. Бачу, ви продвинутий читач.
Ъ це не про вас, iнакше ви б уже вв.Dкали мене пiчкою. Може, ви не
впiзнаете ii але з капелюхом не сплутаете. Повернiмося до вашоi особи.
Вас звати Джамбатiста Бодонi2. Ще вам щось нагадуе?

Наразi моя пам'ять ширялъ наче планер, помiж гiр i допин до неозо-

рого обрiю.

-,Щжамбатiста Бодонi був вiдомим друкарем. Та я достеменно знаю,

що це не я. Таким же штибом я мiг бути Напопеоном, i це бупо б все одно,

що Бодонi.

- А чому ви згадали Наполеона?

- Бо Бодонi жив у часи Наподеона, lry, прибпизно. Напопеон Бонапарт
народився на Корсицi,став Першим консудом,взяв шлюб iз Жозефiною,
став iмператором, зilхопив пiв-€вропи, зазнав порiцtки пiд Ватерлоо, вц-
дав Боговi д1пrIу 5 травпя 1821 року на ocTpoBi Святоi €лени, BiH сmояв,
,leшoт непорушнuй, зitпхнувtuu у переёсмерmнuй чоё.

- Мабуть, MeHi слiд прийти до вас, прихопивши епциклопедiю, та
якIцо мене не зраджу€ пам'ять, якраз вона х< бо у вас виняткова. Одначе
ви пам'ятаете все, oKpiM себе самого.

l Натяк па книrкку англiйського пеЩ>опсихопога ОлЬера Сакса (нар. 1933 р.) <Лю-

диЕа, що спrryтаrlа дружину з капелюхом).
2 !лсамбаtпktпа Боёонi (l740_1Sl3) - вiдомий п'емоirтський видавець, друкар,

гравер, автор вепикоi кiпькостi шрифтiв. Що речi, Умберто Еко теж уродr(еЕець
П'емопту. <Бодонi> - вiдомий в Iталii друкарський шрифт.

Э ...oiH спояа, rcмов непорулцнuйц зitпхнувtuч у переDсмерtпнuil час. - Перший рядок
з твору <П'ятс травня) вiдомого iталiйського письменника й поета Алессандро Ман-
дзоНi (l7E5 - 1873), що був нописаний ва смертъ Наполеона.
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- I]e небезпечно?

- Вiдверто к.DкгIи, пе надто добре. Але ви не перший, з ким трап-
.fяsгься щось подiбне. Будемо вас випrrутувати.

Лiкар попрохав пiдняти праву руку i торкнутися кiнчика носа. Я чу-
troBo тямив, що таке (пр:lворучD i <Hio. Ъчнiсiнько в ябгучко. Але вiд-
чl.ття бупо геть нове. Коли торкаешся папьцем носа, вiдчуття таке, що
чаеш очi на вказЪному папьцi й дивишся у власне обличчя. Hic у мене е.

fратароло стукЕр мене чимось на кштапт молоточка по копiну, а потiм
то T.lM, то тут по ног{tх i ступнях. Лiкарi перевiряють рефлекси.3даеться,
рфпекси були такими, як треба. Врештi, я став почуватися виснiDкеним
i, мабуть, знову задрiмав.

Я прокинувся на мiсцi i пробурмотЬ, що почуваюся нiби на космiч-
ному корабпi, як у фльмах (Гратароло спитав, у яких, я cкiхlaв, що в ycix
пiдряд, а потiм згадав <Стар Трек>). Вони робили незрозумiпi MeHi речi
прилад:rми, яких я нiколи не бачив. Гадаю, вони загпядали MeHi в голову,
Еа що я радо погоджрався, але, заколшканий легеньким щумовинням,
час вiд часу эасинав знову.

Пiзнiше (чи то наступноi днини?), коли знову прийшов Гратаропо, я
саме доспiджував пiжко. Мацав простирадла, м'якенькi, гладесенькi, при-
eMHi на дотик; а ось ковдра була не такою приемною,бо ледь поколювапа
п},чки на папьцях. Я обертався i бив рукою по подушцi, насоподжуючись
тим,як вона прогинаеться всередину.Я робив (шlrьоп-шпьоп> i мав з того
падзвичайну BTixy. Лiкар спитав, чи я спромiгся встати з лiжка. З cecтpиtl-
чиною помiччю я встав i, попри те, що у мене голова йшпа обертом, стояв
Еа впасних ног.DL Вiдчуваючи, як ноги тиснуть на допЬку, а очi зведенi в
небо. Отак воно, стояти на ног.lх, утри}ryючи piBHoBary. Наче на натяг-
пенiй нитцi. Мiцно стояти. Мов русапонька...

- Молодець, тепер спробуйте дiйти до пiвнички i почистити зуби.
Там мае бути зубна щiтка вашоi дружини.

Я вiдповiв, що нiколи не чищу зуби чужими щiтками, апе пiкар заува-
х(ив, що дружина - то не чуr(инка. У ваннй я побачив свою мармизу в
;постерку. Принаймнi я можу бути достатньо впевненим, що це я, бо ж,
зDаепься, дзеркало вiдоброкае те, що перед ним cToiTb. Бпiде, змарнiле
обличчя, довжелФна борода й отакезнi синцi пiд очимa Та гаразд, гадки
не маю, хто я такий, але, як видаеться, справжнiсiньке чудовисько. Не xoTiB
би я зустрiтu себе на незалюдненй вулицi посеред ночi. MicTep Гайд. Я за-

ув:Dкив двi речi. Одна з них, безсумнiвно, паста, а iнша - щiтка. Треба
спочатку вз ятпся за тюбик i вичавити трiшки пасти.,Щивовижне, допадне
вiдчуття, треба робити так якомога частiше, апе якоiсь митi треба зупи-
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ни"гися, Спочатку та бiпа паста чпока€, як мидьна бульбашка, а потiм ви-
повза€ до краплi, як le serpeпt que dartse|. Hi, досить чавити пасту, бо ви-
йде так, як у Бропьо iз сиром cTpaKKiHo. Хто такий Бропьо?

Паста пречудово пахне. ,rЧуёово>r, 
- мовив герцог. Ще веллеризм2.

Отже, iз запахами так i е: щось приемне для твого язика i пiднебiння, апе,

звiсно, вiдчуваемо ми зап€}хи все ж таки язиком. Пахне м'ятою - у la
hiеrЬаЬuепа, а las сiпсо de la tаrdе..,З Я рiшуlе зробив те, що робпять yci
в таких випадках - швидко i без зайвих роздумiв. Спочатку почистив
знизу вгору, потiм злiва направо, а тодi увесь ряд. Кумедно вiдчувати, як
щетина вiд щiтки бiгае помiж зубами, гадаю, вiдтепер i надапi ячистити-
му зуби щодень. Ще шалено при€мно. Я й по язицi пройшовся щiткою.
Перше вiдчуваеш щось на штиб мурашок, та, врештi, якщо тиснути не
надто сильно, це приемно; i це бупо саме те, що треба,6о рот у мене був
геть замурзаний. Тепер, як MeHi сказади, треба прополоскати. Наппявши

у скдянку води з-пiд крана, я набрав ii до рота, весело зачудовуючись тому,
як вона кдекотить, а ще краще - якщо я закину голову назад i... побупь-
каю? Булькотiння - це добре. Я роздув щоки, а потiм усе випустив.
Виплюнув усе до краплi, Вшшшш,,. водоспадик. Губами можна виробпяти
все, що зzлманеться, вони надзвичайно слухнянi. Озирнувшись, я заува-
жив, що Гратароло спостерiгав за мною, наче побачuв на mepHi помаранчi,
тож я спитав,чи я зробив усе,як годиться.

- Прекрасно, - вiдповiв. Moi машинальнi навички, пояснив BiH, на
мiсцi.

- Як видаеться, тут знarходиться майже нормальна людина, - зазна-
чив я. - Звiсно, якщо не зв:Dкати, що я можу бути зовсiм не я.

- Ви дотепник, i це теж гарна ознака. Лягайте piBHeHbKo, ось так, я до-
поможу. А скажiть-но, що ви щойно робипи?

- Я почистив зуби,як ви того просипи.

- Певна рiч. А перш нiж почистити зуби?

- Я лежав на цьому ж таки пiжку i балакав iз вами. Ви сказапи, що
нинi KBiTeHb 1991 року.

1 <Змiя tпанцюео - вiрш Шарля Бодпера.
2 Велперuзм - TepMiH, що походить iз <Записок Пiквiкського кпубу> Чарпьза,Щiк-

кенса. ПерсонiDк роману Сем Велпер винайшов цю гру спЬ: у першiй частипi фрази
висловлюеться якась вiдверта банальнiсть або жарт, а в другiй додаеться посилаЕня
на якусь вiдому особу.

Э ...у la hierbabueпa... - i м'яmа (iсп.). - Натяк на вiрш Федерiко Гарсiя Лорки
<Memento>: Сuапdо уо пе muеrа, епtrе los паrапjоs у la hiеrЬоЬuепа - коплl помру я мiж
помаранчiв й м'яmu... а las сiпсо de la tarde... - о п'яmiй попопуDнi (iсп.). - Переryк
з твором того jK таки Лорки <Ппач по Ifцасiо Санчесу Mixiaxicy>.
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- Саме так, Короткочасна пам'ять працю€. А скажiть, ви бува не
запам'ятапи, як звапася зубна паста?

- Hi. А мав би?

- У жодному разi. Звiсно,6еручи до рук тюбик, вибачипи назву пас-
ти, та, якби ми мади заувlDкувати i запам'ятовувати Bci подразники, якi
отриму€мо, наша пам'ять перетвори пася б на пекло. Тому вона вибiркова,
вiдфiпьтровуе зайве. Ви зробипи достоту те, що й yci iншi. Одначе спро-
бfте-но згадати якусь найбiдьш значущу рiч, яка трапипася з вами, поки
вичистипи зуби,

- Як я провiв щiткою по язицi.

- Нащо?

- Бо язик у мене був брудний, а опiсля я наче на cBiT народився.

- Ви помiтили? Ви вибрали подiю, яка безпосередньо мае стосунок
до ваших емоцiй,6ажань, ваших цiлей,,Що вас знову повернупися емоцii.

- Гарна емоцiя - чистити язика. Але я геть не пам'ятаю, щоб чистив
його ранiше.

- Це ще попереду. Бачте, пане Бодонi, я намагатимусь говорити прос-
ю, тому що,6езперечно, нещасний випадок вплинув на деякi частини
вашого мозку. Незва;каючи на те, що кожного дня з'являеться нове до-
спiдження в гапузi того, яка дiлянка мозку за що вiдповiдае, ми ще не
зна€мо всього, що хотiли 6. А надто те, цо стосу€ться рiзноманiтних типiв
пам'ятi. Скажiмо, якби таке стадося з вами рокЬ за десять, ми б напевно
могли краще зарадити вашiй хапепi. Не переривайте мене, я теж у Kypci,

що якби це трапилось poKiB зо сто тому, ви б уже пежапи у божевiльнi, та
й по всьому. Сьогоднi нам вiдомо набагато бiльше, аде недостатньо. При-
MipoM, якби ви не заговорипи, я б вiдразу зрозумiв, яку зону мозку за-

чепидо.

- 
Мовленн€ву зону Брока1.

- Чудово. Але про цlо дiлянку вiдомо вже бiльш як сто poKiB. А от
питання про те, де саме мозок зберiгае спогади, досi лишаеться супереч-
ливим, бо ж, звичайно, yciM керуе аж нiяк не одна дiлянка. Не хочу
нудити вас науковими термiнами, якi наробипи б вам ще бiпьшоi плу-
танини за ту, що ви вже й так маете в головi, - зна€те, як це, коли дан-
тист свердllив чи пломбував вам зуб, i ви ще кiлька днiв продовжу€те
чiпати його язиком, - тз якщо я розповiм вам те, що знаю, i що я не
стiльки переймаюся вашим гiпоталамусом, як вашими побними доrLями,
а як точнiше, то корою правоi побноi долi головного мозку, ви спробуе-

lЗона годовного мозку людини, вiдповiдальна за обробку MoBHoi iнформацii,
власне, мовпення й сприйняття мови.
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те помацати й там, але це геть не те, що торкатися язиком зуба, вас охо-
пить незмiренний вiдчай. Тож забудьте все, що я вам щойно наговорив.
OKpiM того, кожен мозок - особливий, i BiH мае дивовижну здатнiсть

до пристосувiшня, тож з плином часу може статися так, що якасЬ iнша
дiлянка набупе здатностi виконувати Ti функцii, якi уракена частина
мозку вже виконувати не в змозi. Ви встигаете за моею думкою, я зро-
зумiло висловлююсь?

- Надзвичайно ясно, прошу, ведiть далi. Та, по-перше, чи не спiд зва-
ти мене пбезпам'ятним iз Коппеньо>?l

- От бачите, ви пам'ятаете про uбезпам'ятного iз Колленьо>, хiба це
не класичний випадок? Ось пише для вас у забудькуватостi нема€ нiчого
звичного, бо ви - випадок геть не кпасичний.

- Яб вопiв забути про Копленьо, апе пам'ятати, де народився.

- Ъке випада€ рцше. Бачте, ви вiдразу визначипи, який мае вигlrяд
тюбик iз зубною пастою, апе не пам'ятаете, що ма€те др}жину. Насправ-

дi, запам'ятовування дня власного весiлдя i вигпяду тюбика з пастою
закладене у двох рiзних дiлянках гоповного мозку. IcHye кiпька типiв
пам'ятi, Одна зветься iмппiцитною, завдяки iй ми запам'ятовусмо безпiч

речей, котрш( ми Еавчипися: наприклад, як чистити зуби, вмикати радiо,
завЪзувати краватку. ПровЬши експеримент iз зубною щiткою, я паден
лобитися об закпад, що ви не розучипися писаrIи, а може, HaBiTb па-
м'ята€те, як кермувати машиною. Копи нам на помiч поспiшае iмплi-
цитна пам'ять, ми дiемо несвiдомо, машина/Iьно. А ще icHye експпiцит-
на пам'ять, завдяки якiй ми напевно знаемо, що ми щось запам'ятапи.
Проте цей вид пам'ятi е двоiстим. Ще та пам'ять, яку нинi здебiльшо-
го назив:lють семантичною, вона стае HirM у нагодi, копи ми закарбовуе-
мо у пам'ятi загадьновiдомi факти, як-от ластiвка - це пташкц у пташ-
ки - крила, i що Напопеон помер тодi... власне, коди ви сказапи. I саме

ця пам'ять, як я встиг заувzDкити, у вас в абсопютному порядку, а може)
й-6о, HaBiTb взагапi винятковь бо бачу, що B:rM досить дати маленького
штурханця, i з вас просто-таки вилiтають, я б сказав, енциклопедичнi
знання i готовi вислови. Але цей вид пам'ятi формуеться першочергово,
cKalкiMo, у малят: мапеча швидко вчиться розрiзняти, що це - <маши-
на)), а це - особака>, таким чином формуючи загальнi поняття. Тож
одного разу побачивши вiвчарку i почувши, що це (пес)), наступного

разу дитя i на пабрадора cKiDKe (пес). Апе дитинi знадобиться набагато

LY 1926 роцi в Туринi заарештували чоловiка, якого потiм виправдав суд, бо
обвинувачуваний послався на те, що BiH геть утратив пам'ять про себе й свое мину-
ле.3а мотивами цiеi icTopii HaBiTb було знято однойменний фiпьм.
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бiльше часу, щоб рфвиIrути iнший, настlпний тип пам'ятi - експлЩитний,
пам'ять, яку ще називilють епiзодичною або автобiоrрафiчною. Зауважив-
ши, примiром, собаку, дитина не вiдразу зтада€, що мiсяць тому була у
бабусиному садочку i там теж бачиль песик4 i що саме вона бачила пе-
сика на власнi очi. Саме епiзодична памЪть установпю€ звЪзюt мiя< тим,
хто ми е в даний моменц i тим, ким ми були вчора бо iнакше, ка)кгIи
(я), ми б мали на гадцi пише те, як ми наразi почуваемося, а не cBoi по-
чуття :DK до цiеi митi якi 6, як ви ка)кете, зryбилися у TyMaHi... ви втра-
тили не семантичну памЪть, а епiзодичну, iншими сповами, памЪть про
подii власного життя. Врештi, я б сказав, що вам вiдомо все те, що зIIають
й iншi пюди, i гадак), що якби я попрохав вас н:ввати стоrп,Iцю Японii...

- Ъкiо. Вибух ядерноi бомби у XipociMi. Генерал Макартур...

- Годi, годi. Суть у тому, що ви закарбували у пам'ятi все те, що колись
чули чи читали, апе те, що безпосередньо стосуеться ваших особистих
переживань i емоцiй - геть забупи, Ви зна€те, що Наполеон зазнав ни-
щЬноi поразки пiд Ватерлоо, але чи зможете ви розказати MeHi про свою
MaTip?

- MaTiHKa одна-€дина, MaTiHKa у нас одненька1.
Та мами я не пам'ятаю. Безсумнiвно, у мене бупа матуся, бо такий

закон природи, але, отакоi... знову скупчу€ться туман.

- MeHi зле, лiкарю. Ще пекпо. Щайте MeHi що-небудь, лiкарю, щоб
я знову заснув.

- Звiсно, я дам, адже я й так вас rже довго мучив. Влягайтеся зручнi-
ше, отак, отак. Кажу вам ще раз, таке бувае, але мина€. Однак треба на-

брати повнi торби терпiння. Я попрошу принести вам що-небудь попити.
Може, чайку? Ви пюбите чай?

- Можq mаъ а може, il Hiz.

Принесли чай. ПЦмостивши пiд спину подушки,медсестра всадовипа
мене на пiжку i поставила передi мною тацю. Жiнка напипа паруючого
окропу у фiлiх<анку з пакетиком усерединi. <Прошу, обережно, бо обпе-
четесь), - мовипа вона. Обережно - це як? Я принюхрався до чаю. Про
мене,пilхJIо якимсь димом.Менi схотiлося спробувати,як смакуе цей чаЙ,

тож я взяв чашку i вiдсьорбнув. Страшенно гарячий. Немов ватра, попум'я,
пящi у poTi. Отже, це смак гарячого чаю. Певно, так cilмo смакуе гаряча
кава чи вiдвар ромашки, про який yci так жвавенько торочать. Тепер

' Ямбо промовля€ одну з банальностей, кпiше, Можливо, натякаючи на те, iцо не
сщrоможний вiдчувати природнi емоцii, що ix вiдчрае людина, промовляючи цi спо-
ва, адже BiH McTepi не пам'ятае.

2 Натяк на п'есу,Щ'Аннунцiо <Може, так, а може, й Hi>.

2 Умберто Еко 17



i я знаю, що значить <обпектися>. Bci ж бо знають, що не треба чiпати
вогонь, але в який мент можна торкатися вомного окропу - я не знав.
Я маю пiзнати, якою е межа, копи недозвопене ста€ дозвопеним. Я маши-
напьно подмукrв на рiдину, знову поколотив чай ложкою i лише потому
наважився пити знову. Ось тепер чай був тепдим i пити його стапо при-
емно. Проте я не був певен, як саме смакуе чай, а як - цукор. Тобто я,
певна рiч, знав, що чай мав бути tпФпкuм,а цукор - сопоdкuм, а от що
де - мара його зна. Та загапом MeHi сподобадось. Ъпер я завжди п'ю чай
з цукром. Звiсно, не гарячий, як окрiп.

Чай принiс умиротворення i спокiй, я задрiмав.
Я знову прокинувся. Ймовiрно, через те, що крiзь сон чухав мошонку

i пах. Пiд ковдрою я пежав геть мокриЙ . Пролежнi? Пах увесь змокрiв, але

опiсля кiпькох миттевостей шаленого задоволення надмiру енергiйне по-
тирання викликае неприемнi вiдчуття. А ось iз мошонкою - то iнша
справа. Оберея<но, не тиснrIи на яечка, ба HaBiTb нiжненько if можна
пропускати мiж пальцями i вiд,ryвати iT зернисту, дедь вопосисту шкiру.
Чухати мошонку - штука при€мна, свербiж зникае не вiдразу, а навпаки,
поступово нароста€, та раювання вiд того стае чимраз сильнiшим.3сdо-
волення е поеамування всякоео бопю|, Однак свербiж - це не бiпь, а запро-
шення до пiзнання насолоди. Лоскimка плоmi. ОбачниЙ юнак засипа€
горiлиць, тримаючи руки на черевi, аби BBi cHi не впасти у нечестиве
грiховодництво2. ,Щивна то рiч - сверблячка. I яйця. Як ocbi за рiанuй крой
i яiltц вiёdай. Не яйцем еёuнuм жuве чоповiк,

Я розппющив очi. Побiля мене стояла панi. Вже не молодиця, на око

десь п'ятдесят з гаком, копо очей усiяно прiбними зморщечками, апе об-
личчя ii бупо сяitпивпм i ще вабило погляд. Ледь посрiблене волосся: так,
пише кiлька пасом, посвiтлiпих неначе навмисно. файливе кокетування:
я не хочу, аби мене ввiDкали дЬчиною, але для cBoix poKiB я ще добре
тримаю марку. Вона була гарна, та, певно, замолоду була просто красу-
нечка. Жiнка rпадипа MeHi чоло.

- Ямбо, - мовила.

- А це ще хто?

- Ти - Ямбо, так тебе ми Bci називаемо. А я - Паопа, твоя дружина.
Вгадав?

' Фiлософський виспiв, що припису€ться Епiкуру. Точнiше: <Межа величини за-
доволеннrI - е усунення будь-якого стр:Dкдашш, а де € задоволення, поки воно €, нема
стрФкдання чи печалi>.

2 lMoBaHHi Боско, Dон Боско (l815- 1888) - iтадiйський священик, канонiэований
катодицькою церквою, засновник ордену салезiанцiв. Щитату взято з його твору к3ав-
бачппвиit юнакD.
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- Hi, панi, вибач... Паодо. MeHi щиро жаль. Лiкар, певно, тобi вже все

розповiв.

- Так, розповЬ. Сказав, що ти не пригадуеш нiчого зi свого життя,
HaToMicTb чиово орiентуешся у життях iнших. Отож, позiщк я напежу до
твого особистого досвiду,тu,пюбиймiй Ямбо,забув,що ми одруженi вже
бiльш як тридцять poKiB. Маемо двi доцi, Карry i Нiколетту, i трiйко ди-
вовижних онучкiв. Карла рано вийшла замiж i народипа двiйко дiточок.
Маленькому Алессандро вже п'ять, а Лучi - три. I Щжiнджiо, тобто Джiн-
джiокомо, синовi Нiколетти, теж три рочки. Ти завrкди звав rx <двоюрiднi
бпизнятко. Ти був... тобто, звичайно, ще будеш фантастичним дiдом.
I батьком був пречудовим.

- А чоловiком, тее, чоловiком я теж був HiBpoKy?
Паопа звела очi до неба.

- Агов, ми ще на цьому cBiTi, хiба Hi? Та, скажiмо, за три десятки poKiB

у шпюбi були i здети, i падiння. Але Bci завжди вважапи тебе добрим чо-
повiком.

- Сьогоднi вранцi, вчора, десять пiт ToMyI я у дзеркадi бачив таке
опудапо.

- З огляду на те, що з тобою трапипося, це - найменше пихо. Ти був,
ти i досi € принадним чоповiком,твоя усмiшка Bp:DKae з першого пострi-
lry, i дехто перед нею таки не встояв. Ти сам казав, що можна противити-
ся чому завгодно, oKpiM спокус.

- Пробач MeHi.

- Так само вибачаписятi,що запустипи (розумнi> ракети на Багдад,

а потiм фечно просипися за те, що зryбпли цивiпьних.

- Куди, на Багдад? Не пригадаю такого у <Тисячi й однiй ночi>.

- Бупа вiЙна у 3атоцi, наразi вона вже скiнчилася, а може, й Hi. IpaK

удерся до КувеЙту, а захiднi краiни почапи за КувеЙт уступатися. Ти що,
анiчогiсiнько не пам'ята€ш?

- Лiкар казав, що епiзодична пам'ять, та, цо у мене вирубипася,
пов'язана з емоцiями. Ймовiрно,бомбування Багдада мене неабияк схви-
лювапо.

- Ще б пак. ТИ завжди був переконаним прихиltьником миру, i цi подii
тебе добряче пiдкосипи. [Bi coTHi рокЬ тому Мен де Бiран2 видilмв три види
пам'ятi: iдейна, почуттева i пам'ять на звички. Ти пам'ятаеш iдеi та звички,
аде не спроможний згадати вiдчуття - те,що буlо тобi найдорожче.

l <Уцора, сьоеоdнi" завmраD - фйьм режисера BiTTopio де CiKa з Софi Лорен i Мар-
челло Мастрояннi в головних ропях, знятиЙ за новелiми трьох найвiдомiших iталiй-
cbKIdK письменникЬ - Елуарпо де Фйiппо, Альберто MopaBia, Чезаре Щзаваттiнi.

2 Марi-Франсуа Мен 0е Бiран (1766-1824) - французький мисдитель i фiлософ-
метафiзик.
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- 3вiдки ти знаеш стiльки цiкавинок?

- 3а освiтою я психолог, Ъ зажди хвилъку.Ти сказав,що твоя пам'ятъ
<вирубиласяr,3вiдки ж тобi вiдомий цей вислiв?

- Бо так кажуть.

- 3BicHo, але так K:DKyTb про фпiппер, китайський бiльярд, а ти д}рiеш,
тобто дурЬ через той фпiппер, як мада дитина.

- Я знаю, що таке флiппер, але гадки не маю, хто я, тямиш? У Падан-
съкiй низовинi тумани, !о речi, ми зараз де?

- У Паданськiй низовинi. Ми мешкаемо в Мiпанi, i за ясноi днини
з BiKoH нашого дому виднiеться туман у парку. Ти мешкаеш у Мiланi,
ти - букiнiст i маеш букiнiстичну крамничку.

- Надi мною висить прокдяття фараона Тутанхамона. Мапо, що маю
прiзвище Бодонi, та до всього ще Й охрестили ,Щжамбатiста. Звiсно, по-
iншому i бути не могдо.

- Припини, все скдапося якнайлiпше. Помiж антикварiв тебе пова-
жають. Певна рiч, ми не мiльярдери, але живемо гiдним життям.3 моею

допомогою ти помаIry одужаеш. Святий Боже, як згадаю, що ти мiг би
бiльше й не прокинутись, а цi лiкарi - справжнi чакцIни, з того cBiTy тебе
витягпи. Любий, можна я привiтаю тебе з поверненням? Видаеться, що ти
бачиш мене вперше в життi. Ъ гаразд,якби я тебе зараз зустрiпа вперше,
я б усе одно стала тобi за дружину. Ъ як, згода?

- Ти така ласкава. Ти MeHi потрiбна. Ти яс бо едина пюдина, яка може

розповiсти MeHi, чим я х(ив ocTaHHi тридцять poKiB.

- Власне, тридцять п'ять. Ми познайомилися в Туринському yHiBep-
ситетi. Ти вже випускався,а я бупа наiвною першокурсницею, що забlry-
кала коридорами Папаццо Кампанья. Я спитала, де розташована якась
аудиторiя, а ти миттю вчепився i заволодЬ серцем беззаlоrсноi лiцеiстки.
Потiм одне за iнше, я бупа ще надто юна, а пiзнiше ти три роки жив за
кордоном. Ми зiйшлися, гадаючи, що на випробний TepMiH, а скiнчипося
тим, що я завагiтнiпа, i ти, як чесний джентльмен, зi мною побрався. Ой,
вибач, забула,мибупи разом ще й тому, що насправдi шапено кохапи одне
одного, i тому, що тобi кортiпо стати татусем. Тримайся, татусю, я змушу
тебе згадати все до цяточки, от побачиш.

- Гаразд, якщо пишень це не змова i мое iм'я насправдi не Фепiчiно
Грiмальделлit, я не ведмежатник, i ви з Гратаропо MeHi тут не возите попа
в решетi. Хiба я знаю, може, ви агенти таемних спужб i маете на MeTi
створити MeHi нову особистiсть, щоб поспати шпигувати по той бiк Берлiн-
cbKoi стiни, як у <,Щосье "IпкрессО>>2...

l фа слiв: iталiйською grimaldello - вiдмичка.
2 Перший фiльм iз cepii про ексцентричного шпиryна Гаррi Папмера, знятий

у 1965 роцi.
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- CTiHy давно знесли, а вiд lмперii Рад пйшипася сама згадка на
паперi.

- Святий lcyce, опусти на мить очi допу i глянь, що вони виробляють.
Гаразд, я пожартував. Вiрю. А хто такий Брольо i який стосунок BiH мае
до cTpaKKiHi?

- Яwй ще Бропьо? CTpaKKiHi - це сорт мЪкого сиру,так його назива-
ють у П'емонтi а в Мiланi BiH зветься крешенца. А чому ти згадiш цей сир?

- MeHi спало це на гадку, коли я чистив зуби. Зажди. Був копись таwfil
хиокник - Брольо. Малюв.lв картини, але на TaKi заробiтки не мiг звести
кiнцi з кiнцями,та працювати не бажав, казав,що мае нервовий розлад.Хоча,
*пд9 пiлозр}, що то був тrривiд, щоб сидiти на сестринiй шиi. BpeпlTi, друзi
допомог,м йому знайти роботу в якйсь сироварнi, що робила i продавала
сири. Щодня BiH проходив покl величезний штабель загорненш( у цхцiFпро-
зорий воскований папiр сирних головок i не мiг устояти перед спокусою
через свй невроз (принммнi так BiH казав), тож одну по однй BiH давив
юловку за годовкою, i cTpaKKiHi хпюпаючи витiкав з пакетЬ. Пiспя того,як
BiH зiпсував таким чиЕом iз сотню годовок, чоловiка звiльнили. <У всьому
винен невроз), - виправдоврався BiH, стверрчrючи, що чавити сир -
чварк 

- 
бупо для нього некерованою звабою. На бога, Паопо, що ж це, коllи

не дитячi спогади! Ъ я не втратив згадки про сво€ минрrе?
Паола зайшлася реготом:

- Вибач, та MeHi це лише щойно спапо на гадку.3вiсно, цю cMixoTy ти
знав з дитиItства. Але ти так часто розповiдав i], що вона стапа частиною
TBoiK бувальщин. Тож ти повсякчас смiшив cBoix покупцiв цiею iсторiею
про сир cTpaKKiHi i художника, а Ti потiм переповiдапи ii iншим. На жапь,
ти пригадав не особистий досвiд, а звичайнiсiньку iсторiю, яку повторю-
вав багацько разiв, перетворивши ii на загальновiдомий факт, щось на
кштаrIт <Червоного капедюшка).

- Паопо, ти стаеш дпя мене незамiнною. Я щаспивий, що маю тебе за

дрркину.,Щякую, що ти е, Паоло.

- Божечки, ще мiсяць тому ти б назвав TaKi спова (заяпоженим пас-
кудством iз телесерiапу>.

- Вибач MeHi. Я не можу сказати нiчого, що леrмть MeHi на серцi.
У мене немае почуттЬ, caMi завченi фрази.

- Бiдолашечка.

- Про мене, <6iдопашечка) - теж клiше.

- йопоп, ось ти хто.
А ця Паола й справдi мене кохае.

Хтозна, що впорснув MeHi Гратароло, та нiч я проспав спокiйно. По-
маrry я просинався, апе, певно, ще пежав iз заппющеними очимц бо чув,
як Паола шепотiла, н:lllilгаючись не sбудити мене:
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- А чи не може це бути амнезiею з психопогiчних причин?

- Власне, нiчого не можна вiдкидати, - вiдповiдав Гратароло, - дж€-

репом такого лиха можуть стати нестерпнi переживання. Але ви вже ба-
чили знiмки, на них видно пошкодження.

Я розппющив очi Й привiтався. Я заувалсив поряд двох хtiночок i
трiйко дiток, звичайно, дпя мене цiпковито незнайомих, та я здогадував-
ся, хто вони TaKi. I]e був жах. Гаразд, жiнка ще якось стерпить, апе дочки,
Боже, та вони ж твоя ппоть i кров, а ще онучата: у них оченятка щасли-
во сяяпи, мов сонечко, малi все сипкувалися здертися на лiжко, хапали
мене за руку i щебетапи: <дiдку, дiдусю); а я лежав коподою. HaBiTb туман

розвiявся, мене охопило, як то зветься, <збайдужiння>. Чи краще сказа-
ти (атараксiя>, чи як там воно зветься. Я почувався так, неначе прийшов

у зоопарк i роздивляюся маленьких мавпенят чи жирафiв. Певна рiч, я
всмiхався i казав якiсь теппi слова, апе в душi бупо порожньо. MeHi спа-
ло на гадку слово (вишкребений>, та я не пам'ятав його значення. Ъж
я спитався у Паопи: на п'емонтськiй говiрцi так KzDKyTb, копи вичищають
каструлю до /Iиску, а потiм ще й вишкрiбають if шкребком iзсередини,

щоб вона стада, як нова копiйка, блискучою-бпискучою, як нiкопи. Отже,
значить, я абсолютно <вишкребений>. Yci - fратаропо, Паопа, дiвча-
та - напихапи Moi мiзки тисячами подробиць мого життя, але вони бупи
все одпо, що поморщена, суха квасоJIя: каструпя ходила ходором, квасо-
пя ппиrапа всерединi, аде все одно лишалася сирою, не розварюючись
aHi в бульйонi, aHi в пiдливцi. Нiщо не збуджувапо мiй апетит, не бупо
геть нiчого, що б я xoTiB засмакувати знову, Я сприймав yci Ti речi так,
немов вони були частиною чужого життя. Я пестив малят i вiдчував
'rхнiй 

дитячий запах, хоч i не мiг його описати, пише знав, що цей аромат

дуже нiжний. На гадку MeHi спапо лишень: е cBiжi запахlt, немов Diпей
пiпа|.Хоча насправдi у моiй гоповi геть не бупо порожньо, в нiй крути-
пося без пiку чужих спогадiв: маркiза попuuluпа ёiм о п'яmiй. На пiв-
шпяху свого земного cBiTy Ернесто Сабато з дiвчиною пiд руку рушае iз
сепа, Авраам родив lcaKa, IcaK родив Якова, Якiв родив Юду i Рокко з
братами, дзвiн б'е пiвнiч святу й отут я побачив мiulтник, на березi озе-

ра Комо спдять птахи довгокрилi, messieurs les апglаЬ je mе suis соuсhё de
Ьоппе heure, тут створюють Iтапiю або вбивають уже мертву пюдину, tu
quo que ale а, сопдат е-втiкачу зупинися ти прекр асн ий, бр атт я Iтапii, зро бi-
мо ще одне зусилля, плуг що оре земпю ще стане у нагодi, Iтапiя готова,

| е cBiжi запохu, немов Ditпей пiла... - перший рядок вiрша <ВiдповiдностЬ Шар-
ля Бодлера iз збiрки <Квiти зла> (пер. !,, Павпuчка).З цього мiсця починаеться <потiк
свiдомостi>, що скдада€ться iз цитат iэ вiдомих TBopiB та згадування рiзних iсторич-
них персон.
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аlrе не здаеться, битимемось у пiтьмi, апе скоро вечiр, до ceplц мого трое
жiнок прийшпи i не дише BiTep, несвiдомий варварський спис, до котро-
го простягла ти тендiтну руку, не питаЙ слова Шаленого вiд свiтла, вiд
Альп до Пiрамiд подався на вiйну й одягнув шолома, свiжi Moi слова

у вечерi за декiлька безгрiшних осмiшок, завжди вiпьна на золотавих
крилalх, прощавайте гори iз вод посталi, але мое iм'я - .IIюцiя, Валенти-
но, Вапентино, соловейку, Гвiдо я жадав би щоб небеса вицвiди, я знавав
тремтiння зброi любовi, de la musique ой mаrсhепt des colombes, свiжа i
свiтла нiч i капiтан, освiтлений я, о священне теля, оскiльки говорить
даремна рiч я бачив ix у Понтидi, вже вересень з любого полину краю в
iнший cBiT, тут гнiв оспiвай,6огине, дхiпла, сина Пепея, мiсячна засмага
скiDки MeHi цо ти робиш, на початку земпя немов застигла, Licht tпеhr
Licht iiber alles, <графине, що таке життя?>, котипася торба з великого
горба.Iмена, iмeнa, iMeHa, Анджепо даль'Ока Б'янка, лорд Бруммепь, Пiн-
дар, Флобер,,Щiзраелi, Ремiджо Дзенъ ЮрськиЙ, Фатторi, Страпарола та
вiдраднi ночi, Помпад}р, CMiT енд Вессон, Роза Люксембурь Щзено Козiнi,
Падьма Старший, археоптерикс, Чiчеруакйо, Матвiй Марко Лука IoaHH,
Пiноккiо, Жюстiна, Марiя Гореттi, Бридку задрипу в сморiднiм багнi, Що
дряпа€ собi пице руками I то пiдскоче, то впаде у гнiй, Таiс-6lryдничя то
з ii речами, остеопороз, Сен-Оноре, Бакта Екбатана Персеполiс Суза
Арбела, Македонський i гордiiв вузол.

,Щощем сипапись на мене книжковi сторiнки з енцикпопедii, i я xoTiB
вiдмахнутися вiд ниь як вiдмахуються вiд рою бджiл. А поза тим, хJIоп'ята

цвiрiнькали <дiду, дiдусю>. Я знав, що маю любити ix бiльше за сво€ жит-
тя, апе не знав, кого кликати Щжiнджiо, а хто з них Алессандро чи Лука.
Я зпав усе про Олександра Великого, апе не знав нiчого про Алессандро
маленького, мого онучка.

Я сказав, що поIryваюся заслабпим i хочу спати. Вони пiшли, а я роз-
ридався. Спьози були сопоними. Отже, я ще мав почуття. Мав, але вони
стосувапися пише однiеi днини, а Ti, що вiдiйшпи в минуле, вже MeHi не
належали. Хтозна, питав я себе, чи був я колись вiруючим: звiсно, хай там
як, а душу я вже зryбив.

Наступного дня прийшпа Паола, i пiкар, всадовивши мене за невелич-
кий стiл, почав показрати MeHi безлiч кольорових картинок. Витягаючи
по однiй, BiH питав, якого вони копьору. TiHb, tпiнь, miнь, червонuй черевu-
чок, пiHb, tttiшb, пiнь, якuй колiр мае BiH? Кольорець лiповuil, копьорець ро-
жевuй, а 1це - бузковuй, вuildu, мiй любuй смiпuвцю, не ховайся в miHb,
Я вiдразу цiлком правипьно назвав першi п'ять чи шiсть копьорiв: черво-
ний,lr<овтий, зелений тощо. SBicHo, я продекламував А поiь Е Ьlапс, l rogue,
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U yert, О blue, voyelles, je dirab quфuе jour vоis паissапсеs lateпtesl, та MeHi
спадо на думку, що цей поет, чи хто б там це не написав, казав неправду.

Що значить кА - чорне>? Я почувався так, нiби вперше пiзнавав кольори:
червоний був дуже радiсним, як х(овтогарячий, чи HaBiTb потужнiший,
апе Hi - напевно, жовтий - ще жвавiший, наче свiтло, що враз б'е MeHi

у вiчi. А ось вiд зеленого я заспокоювався. Негаршди почапися, коли пiкар
витяг наступнi картки. <3епений>, - мовив я, але Гратароло не вiдступав-
ся, допитуючись, яка мiж ними рiзниця. OTaKoi. Паода пояснипа MeHi, що
одна картка була темно-зепеньяк рожа, а iнша - бпiдо-зелена,як зепений
горошок. Рожа - це роспина з яскравими квiтками, а горошок - icTiBHa
бобова культура, що росте у продовryватих огryклих стручках, аде я жод-
ного разу в життi не бачив aHi рожi, aHi горошку в стручках. Не турбуй-
теся, заспокоював мене fратароло, мовляв, у ангпiйськiй MoBi, наприкпад,
icHye понад три coTHi слiв, якими називають кольори, аlrе люди переваж-
но знають назву дише щонайбiльше BicbMob бо зазвичай ми розрiзняемо
кольори весеlrки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, бпакитний i
бузковий, аде вже HaBiTb синiй i бузковий люди здебiльшого розрiзняють
не надто добре. Ддя того, щоб опанlвати назви Bcix вiдтiнкЬ i добре

розрiзняти коlIьори, потрiбен чималий досвiд. Художник, безперечно, ро-
зумiеться на кольор:lх краще, анiж, скажiмо, таксисъ якому, зрештою, до-
сить уйти розрiзняти кольори свiтлофора.

Гратаропо подав MeHi аркуш паперу i ручку. <Пишiть>, - наказав BiH
MeHi. Але що в бiса я маю писати? Та у мене виникпо таке вiдчуття, нiби
я в лситтi пише те й робив, що писав. Ручка була мЪкою i легко бiгала по
паперовi. <Пишiть те, що спаде на гадку), - мовив Гратароло.

Гадки, думки? Кохання, що полонить Moi думки, розсудливiсть да-

руючи MeHi; розсудливiсть - кращий друц вогонь - добрий друц але

поганий хазяiн; кохання в серцi, вогню i кашлю вiд людей не сховаеш,
серцю не накiDкеш; дай серцю вопю - заведе в неволю; без волi - горе,
без любовi - двое; н:rвчить горе капачi з маком iсти; дай Боже нашо-
му тепятковi вовка з'iсти; Hi Боry свiчка, Hi чорту кочерга; чортова
дюжина.

- Напиши щось про свое життя, - мовила Паола. - Що ти робив,
коди тобi бупо двадцять?

Я написав: <rЯ був ёваOt4яmuрiчнuм. HiKoMy не dозволю назuвапu цей
BiK найкРаtцою поРою жumtпя>2.Лiкар спитав, що наЙперше MeHi спапо на

| А чорне, бiпе Е, червоне I.,. (фр,) - першi рядки вiрша Артюра Рембо <Го-
лоспi>.

2 I_tитата э есе <Аден, АравИ> французького фiлософа i письменника Поля Нiэапа
(l905-1940).
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гадку, коли я прокинув ся. Я налисав: <Одпого ранку, прокинувшись пiсля
неспокiйного сну, Грегор Замза побачив, що обернувся на страхiтливу
Koмilxy>l.

- Може, вже вистачить, пiкарю? - мовила Паола. - Не дозвопяйте
йому заходити надто далеко з цими асоцiативними рядами, iнакше BiH
збожеволiс.

- OTaKoi, а чому це ви зараз вважаете мене здоровим?
Несподiвано Гратароло випапив:

- А тепер прошу-но, не розмiрковуючи, пiдпишiться так, нiби ви пiд-
пису€те чек.

Не розмiрковуючи, я вивЬ на паперi <ГББодонi>, допис(шши напри-
кiнцi закарпючку i поставивши масну крапку над <i>.

- Бачите, ваша голова не усвiдомлюе, аде рука все знае. Це легко мож-
на було передбачити. Що ж,дiстаньмо ще один доказ. Ви казади про На-
подеоца. А яким BiH був?

- Не можу вiдновити у пам'ятi його образ. ,Щосить сповесного
опису.

Гратаропо, звернувшись до Паопи, спитав, чи я BMiB мапювати. Як ви-

да€ться, генiального худо>rtнього таланту MeHi бракувало, але надряпати

щось на паперi я був спроможний. Лiкар попрохав, щоб я намапював для
нього Наполеопа. Тож я надряпirв щось таке:

| аёноео ранку, прокuнувшuсь пiспя неспокlйноzо сну,., - початок <Перевтiлення>

Франца Кафки (пФ. €, Поповuча).
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- Непогано, ви намапювапи його ментальний портрет: чоповiк у три-
кутному капелюсi, одна його рука схована пiд мундиром, а iнша - за
спиною. Тепер я покажу вам кiдька зображень. Картин.

Я добре упорався: це <Мона Лiзо, це <Опiмпiя> Мане, а це Пiкассо чи

дуже якiсна його пiдробка.

- Бачите, ви можете впiзнавати. Наразi давайте спробуемо iз сучасни-
ми постатями.

Ще одна добiрка свiтлин, i тут, якщо не зважати на кiлька картинок,
якi MeHi нiчого не нагадували, я впорався досить непогано. Я впiзнав
Грету Гарбо, Ейнштейна, Ъто, Кеннедi, MopaBia, ще й розповiв, хто вони
TaKi. Гратароло спитав, що мiж ними спiльного. Що Bci вони - вiдомi
люди? Hi, цього не достатньо, що ще? Я ваtався.

- Справа в тому, що Bci вони вже померли,- вiдповiв Гратароло.

- Невже, HaBiTb Кеннедi з MopaBia?

- Так, MopaBia помер наприкiнцi минулого року, а Кеннедi вбипи
1963-го в [апласi.

- Ой,6iдолашнi, MeHi дуже прикро.

- Ъ, що вп забупи про смерть MopaBia, не дивиЕа, вона стапася не-

давно, i вiдомостi про цю подiю ще не встигли закарбуватися у вашiй
семантичнiй пам'ятi. Апе я нiяк не втямлю, чому ви не пам'ятаете, що
Кеннедi теж помер. IJe ж давня iсторiя, HaBiTb в еIIцикпопедiях про це
пишуть.

- Його дуже вразило вбивство Кеннедi, - мовипа Паола. - Можпи-
во, iсторiя з Кеннедi просоталася у його особистi спогади.

Гратаропо витягнув iншi свiтпини. На однiй фотокартцi було двое:
один з них був, безперечно, я - причесаний i вдягнений по-божеськомlъ
а на обличчi сяяла посмiшка, перед якою неможливо було встояти, як i
казапа Паола. А iнший був дуже привабливим добродiем, апе я не знав,
хто BiH.

- I]e Щжаннi Лаiвеплi, твiй найпiпший друг, - мовипа Паола. - Твiй
шкiльний товариш ще з моподших класiв.

- А це хто TaKi? - спитав я Гратаропо, виймаючи наступний знiмок.
Свiтлинi було вже багато poKiB. Жiнка цапа зачiску тридцятих poKiB i
крихiтно-мапесенький носик r}дзичком, була вдягнена у сукню iз со-

ром'язливо-маленьким декопьте. У чоловiка на головi був бездоганний
продiп i, може, трохи забагато брипьянтини прикметний Hic i щиросерл-
на усмiшка. Та я ix не впiзнав (може, вони були акторами? - та Hi, замадо
rламуру i театральностi, ймовiрно, вони були молодятами), але вiдчув, що
мене неначе щось стисло пiд пожечкою i - не знаю, як це IIазвати, - де-
геньку нудоту.
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Паола це заув:Dкила i мовила:

- Ямбо, це твоi тато i мама у день'irсrього весiлля.

- Вони досi живi?

- Hi, вони вже давно померди. Розбилися на машинi.

- Ви збентежидись, дивJIячись на це фото, - почув я гопос Гратаро-
ло. - Певнi образи пробуджlпоть щось у вашiй душi. Ми на правильному
шпяху.

-Та який там, трясця, шпях, якщо я HaBiTb не здатен вивудити з Toi
бiсовоi непрогпядно-темноi дiри образи тата i мами! - загорлав я. - Те-
пер я знаю, що.цi двое людей - Moi батьки, але цим спогадом надiпипи
мене ви, Вiдтепер у моiй пам'ятi закарбуеться ось ця свiтдина, а не вони.

- Хтозна, як часто за ocTaHHi тридцять poKiB ви згадувапи 'ix, пише
завдяки тому, що споглядали це фото. Ви не думайте, що ваша пам'ять -
це комiрчина, в якiй скпаденi вашi спогади, i ви будь-якоi митi можете
вивудитизвiдти будь-якиilспомин таким, яким BiH закарбувався у вашiй
пам'ятi перше, - пояснив фатаропо. - Не хочу з абивжи вам голову тер-
мiнами, але спогад - це вiдновлення ланцюгЬ нейронного збудження.
Припустiмо, у якомусь уже знайомому вам мiсцi з вами сталася непри-
eMHicTb. Тож, копи пiзнiше ви знову згадуватимете Його, у вашому мозку
вiдновпюватиметься первiсна поспiдовнiсть збудження нейронЬ, але вiд-
тепер додаватиметься новий компонент - нове, непри€мне вiдчуття.
Врештi, пам'ятати - означа€ вiдновпювати у пам'ятi спогад, але вr(е разом
з тими фактами, про якi ми дiзналися з плином часу. I]e цiпком нормаль-
но, так влаштована наша пам'ять. Я розповiдаю вам yci цi речi для того,

щоб заохотити вас до вiдновлення послiдовностей нервового збудження,
аби ви щораз не порпалися, як навiжениir,у своiй пам'ятi, щоб вiднайти
там cBoi спогади такими ж свi_lкими, якими ви ix вважапи перше. Ми
показади вам вашик батькiв, i саме цей образ бачимо й ми самi.,Щля вас
же ця фотокартка ма€ стати вiдпрzлвним пунктом, щоб створити з Hei дпя
себе щось нове, i саме це стане особисто вашим спогадом. ЗапамЪ-
товування - це тя)fiа праця, а не розкошування.

- Споzаёu скорбоmнi й ненасtпаннi|, - продекдilмував я, - шпейф
смерпi, лцо несемо з собою по жufпmю,'

- Пам'ятати - це гарна рiч, - BiB дапi Гратароло, - хтось копись
сказав, що пам'ять - це щось на зразок збiрноi лiнзи у камерi-обскурi:
збирае все докупи, i спогад, який виникае з цього, е прекраснiшим за
першооснову.

- Я хочу випалити цигарку, - рявкнув я.

l Споzаdu скорбоmнi й HeHacmaHHi... - рядок з вiрша <Минуле> iталiйського пое-
та i письменпика Вiнченцо Кардарелпi (1887-1959).
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- Скидаеться на те, що ваш органiзм помаIry вiдновпюе нормапьну
життедiяпьнiсть. Апе краще б утриматись вiд палiння.I по приiЪдi додому
не перебирайте з алкоголем, пийте не бйьше келиха за обiдом. Якщо не

послуха€тесь, завтра додому не вiдтгрцу.

- Ви його виписуете? - перепитапа Паола дещо спантепичено.

- Настав час пiдбити пiдсумки.,Щобродiйко, ваш чоловiк, принаймнi
з точки зору фiзичного здоров'я, цiлком самодостатня людина. BiH не

попетить зi сходiв, якщо його вiдпустити.

- Лiкарю, не хочу здатися зарозумiлим, але якщо MeHi пишипася тiльки

ця трикпятуща семантична пам'ять, що я в дiдька з нею робитиму? <Мадпен

Прусто, - мовив я, - <вiд аромату пиповоi настоянки й пшеничного хпiб-

ця BiH не сидЬ на мiсцi, радiсть вiдчуваючи бурпиву. Знову спливапи у
пам'ятi недiлi в Комбре на гостинi у тiтоньки Леонii... 3ёаеmься, лцо mакu
iaye пмt'яmь членiв. Кiнцiвкu сповненi засtпuzлuх споzаёiа...l А хто ж був той
iнший? Нitцо не скоплдсне mак пам'яtпь, як запшпl й полум'я,.,2

- Ось, BiH знае, що я маю на увазi. HaBiTb науковцi й досi бiпьше

довiряють письменникам, aHi;t вдасним науковим придадам. А ми з вами,
пюбонько, працюемо майже в однiй царинi, тiльки ви не невродоц а пси-
холог. Я дам вам почитати кiпька книг i медичних доповiдей про найпо-
ширенiшi випадки, i ви зрозумiете, щб не так з вашим чоловiком. Гадаю,

якщо BiH буде поряд зi своею родиною, знову стане до роботи, це зарадить
йому значно бiпьше, анiж перебування у нас. Одного вiзиту на тиждень

до мене в лiкарню буде цiпком достатньо, i ми зможемо проспiдковувати
його поступ. Пане Бодонi, повертаЙтеся додому. Роздивпяйтеся навкопо,
мацайте, нюхайте, читайте газети, дивiться тепевiзор, вийдiть на попю-
вання за сво'iми споминами,

- Я спробую,але я не вiдчуваю aHi запахiв, aHi смаку. I ббрази не
виринають.

- Не факт. 3аведiть щоденник i записуйте туди Bci cBoi реакцii. А потiм
ми над ними попрацюемо.

Отже, я почав вести цоденника.

Наступного дня я зiбрав пахи. Потiм ми з Паопою зiйшли донизу. Ви-
явпяеться, у пiкарнi повiтря було кондицiйованим, бо, пише вийшовши

t Переryк з твором Марсепя Пруста <У поrrrукж утраченого часу> (<На Свавову
сторону>). З цим же твором пов'язаний вираэ <Мадлен Прусто. Ёрой, спробувавши
тiстечок - так званих (мадденок>, вiдчув, що у Еьому пробуджуються спогади, эок-

рема про дiтню гостину у тlтоньки Леонii.
2 ltиtата з твору <Подорож на край ночЬ Луi Фердинанда Селiна.
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надвiр, я вмить усвiдомив, що таке сонячне теппо. Теплiсть весняного, ще
несмiливого сонечка. I сонячне свiтло, через яке MeHi доведось примружи-
ти очi. Я не мiг дивитисяна сонце певiдривно: SoleiL sobil,faute ёсlаtапtе...|

Копи ми набпизились до машини (зовсiм MeHi не знайомоi), Паола
сказапа, щоб я спробував сiсти за кермо. <Запазиш, спочатку заIryскаеш

двигF{ на холодну. Копи двиryн усе ще працюе на холодну, тиснеш на
педапь газу>, Я ciB, Moi руки i ноги вiдразу ж стапи, як треба, наче я зроду
не робив нiчого iншого. Паопа сiла поруч i сказала, щоб я BBiMKHyB першу,
потiм забрав ноry iз щеппення i знову ледь-педь натиснув на газ, проlхав
зо два чи три метри, загальмував i заглушив двиryн. Кермуючи таким
чином, максимум, чим я ризикрав - це заrхати у куlцi, що росли тут-таки

у садку. Я був молодцем. Надзвичайно собою пишався. Потiм я встав э-за
керма, пишивши водiйське мiсце Паопi, i ми поiхали геть.

- I як тобi навкопишнiй cBiT?

- Наразi не знаю. Кажуть, що копи коти падають на землю i забивають
Hic, то потiм не можуть бiпьше вiдчувати запахЬ, апе оскйьки нюх у ix-
ньому життi € надв:Dкпивим чуттям, вони бiльше не можуть розрiзняти
рiзнi речi. Так ось, я саме той кiъ що забив свого носа. Я все бачу, розумiю,
про що йдеться. Звiсно, oT:lM - кр:lмницi, ось повз проiХджае велосипед,
а ось росте кiпька дерев... Але я не... не почуваюся у своiй тарiпцi, неначе

я нчlмагаюся напнути чужу кофтину.

- Кiъ що намага€ться носом напнути чужу кофтиlry.Ти б висловпю-
вався простiшими метафорами. Гаразд, розповiмо про це Гратаропо, нехай
BiH перейма€ться, хоча воно i так мине.

Я ixaB у машинi, озираючись навкруги, пiзнаючи рiзнобарв'я i багат-

ство форм невiдомого MeHi MicTa.

| О, Сонце, Сонце, tанёж mвое промiння... (фр.) - цитата з вiрша Поля Ваперi
<Начерк про змiя>.



2. як гомlн листя шовковицl

- То куди ми iдемо зараз, Паопо?

- Щодому, до нас додому.

- А тодi?

- А потiм ми ввiйдемо в хату, ти вдаштуешся зрrIненько.

- А тодi?

- Тодi ти приймеш приемний душ, поголишся i пристойно вдягнеш-
ся. Потiм ми пообiдаемо, а тодi... чого б ти xoTiB опiсля?

- А ось це мене спантепичуе. Я пам'ятаю все, вiдколи прокинувся,
пам'ятаю все про Юпiя I_{езаря, апе боюся думати про те, що бувае опiсля.

,Що сьогоднiшнього ранку я й не думав про те, що стаеться опiсля. Я пе-

реймався /Iише тим, що бупо ранiше, в минулому, яке я не мiг пригадати.
Але зараз, коли ми так близько пiдiйшпи до.., чогось такого, я бачу, як усе
оповило туманом не дише позаду, але й попереду. Хоча Hi, попереду - то
не туман, я просто почуваюся так, неначе у мене налилися ноги i я не
в змозi йти далi. Наче перед стрибком.

- Стрибком?

- Так, дпя того, щоб плигнути, ти маеш зробити стрибок уперед, аде

для цього треба вiдiйти назад i розбiгтися. Якщо не повернешся назад, не
стрибнеш уперед. Отож, щоб сказати, що я робитиму дапi, я маю знати
багато чого з того, що робив ранiше. Ти збираешся щось зробити, щоб
змiнити те, що було ранiш. Зараз, колити сказапа, що MeHi треба поголи-
тися, я знаю, що так i е, бо, проводячи рукою по пiдборiддю, вiдчуваю, що
воно кодюче, тож треба згодити щетину. Так само, ко/Iи ти кажеш, нам
слiд пообiдати, я згадую, що востанне iB сьогоднi вранцi: суп, шинку i
печену грушу.Розпланувати гопiння чи обiд - це одне, а от розпланува-
ти свое майбутне життя - це зовсiм iнша рiч, розумiеш? Я не розумiю,
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що таке перспектива, бо MeHi бракуе чогось iз <ретроспективи). Що, якась

тарабарщина?

- Ти маеш на увазi, що ти бiльше не вiдчуваеш, що живеш у часi. Ми
невiддiльнi вiд часу, у якому живемо. Колись ти дуже любив висдови свя-

того Авryстина про час. Ти завжди казав, що BiH - найрозумнiша пюди-

на на cBiTi. Сьогоднiшнi психодоги з його слiв також дiзнаються багато

корисного. Ми масмо триединий зв'язок з дiйснiстю: очiкування, увага й

пам'ять, i жоден з цих елементiв не може iснувати без iнших двох. Ти не

можеш звернутися до майбуття, бо втратив свою минувшину. Тож те, що
тобi вiдомi вчинки Юпiя I-{езаря, не стане тобi у нагодi у пiзнаннi того, що
ти маеш зробити сам.

Паола зауважипа, що я зцiпив зуби, тому змiнила тему:

- Упiзнаеш Мiпан?

- Уперше бачу. - Та коди ми ви'rхали на ппощу, я зауважив: це Кас-

телпо Сфорцескоl, а ондечки дапi - Щомський собор, а там - 
<Таемна

вечеряD й кКартинна гадерея Бреро.

- А що ти зна€ш про Венецiю?

- У Венецii е Вепикий канал, MicT Рiадьто, собор Сан-Марко i гондо-

ли. Я знаю все, що зазвичай пишуть у путiвниках, HaBiTb попри те, що я

зроду не був у Венецii, а в Мiланi прожив бiльш як тридцять poKiB, для
мене Мiлан усе одно, що Венецiя, Чи Вiдень: там е <Кунсiсторiшез Музе-

ум>, <Третiй чодовiк,r2, Гаррi Лайм, який на колесi в ПратерiЗ розповiдае
про те, що швейцарцi винайплигодинник iз зозулею. Хоча брехня то все:

це винахiд баварцiв,

Ми приrхали додому. Гарне помешкання, балкони дивляться у сад.

Гадаю, я справдi побачив (поколихування BepxoBiTb>. Правду кажуть, що
природа прекрасна. Ймовiрно, я заможний чоловiк, адже наша квартира

обставпена старовинними мебпями. Я гадки не маю, куди MeHi йти,6о не

пригадую, де у нас вiтальня, а де кухня. Паола познайомипа мене з Анiтою,

нашою хатньою робiтницею з Перу. Бiдолашна не зна€, радiти повернен-

ню хазяiна чи вiтати мене як гостя. Метушиться, веде мене до пазнички

i повсякчас торочить: Pobrecitoa el sefior YаmЬо, ау lesusmaria, ось cBiжi руш-
ники, пане Ямбо.

| Касmелло Сфорцеско - копишЕя резиденцiя правлячоi родини Мiлана. Наразi

у замку розташованi декiлька музеiв та галерей.
2 Фiльм 1949 року британського рехйсера Керрола Рiда.
Э Маеться на увазi одне з найстарiших в €вропi колiс огляду.
а Pobrecito - бiдопашниiц Jesusmaria - MaTip Божа (icn.).
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Через колотнечу iз MoiM поверненням з пiкарнi, переiзд i першу зу-
стрiч iз сонцем я аж упрiв, Я понюхав пiд пахвами. Я не дуже переймався
через те, що вiд мене TxHy/Io потом, хоча не думаю, що запах був надто
сидьним, Принаймнi так я почувався живою iстотою. За три днi до того,
як Наполеон повернувся у Париж, BiH написав Жозефiнi писта,у якому
просив: кНе мийся>.I_{iкаво, а я завжди мився, перш нiж кохатися? Звiсно,
я не насмiлюся питати про таке Паолу, тим паче, хiба я знаю, може, коли
я кохався з нею, я мився, а коли з iншими - то Hi, чи навпаки. Гарненько
викупавшись у душi, я неспiшно погодився i попшикався посьйоном пiс-
дя голiння, що мав легкий i свiжий аромат. Потiм зачесався. Отак, тепер
я схожий на дюдину. Паопа показада MeHi шафу. Ймовiрно, я полюбляв
вельветовi брюки, жакетки з грубого сукна, вовнянi краватки пастельних
ToHiB (кбпiдо-зепенi, смарагдовi, темно-зеденi> - я вже знав назви кольо-
piB, але ще не BMiB tx правипьно вживати), KapTaTi сорочки. Проте я також
зауважив у шафi кiпька темних костюмiв: для походiв на весiлля та на
похорон. <Ти знову гарний, як i перше>, - мовила Паопа, побачивши мене

у зручному повсякденному одязi.
Паола провела мене довжедезним коридором, уздовж якого стояпо

безлiч стелажiв з книгами. Я дивився на обкпадинки i здебiпьшого впiзна-
вав rx. Тобто назви MeHi були знайомi: <ЗарученЬ, кНесамовитий Ропанд>,
<Ловець у житi>. Вперше я почувався,якрибау водi. Я витяг якусь книж-
ку, аllе перш нiж гдянути на обкпадинку, правою рукою взяв ii за корiнець,
а ве/Iиким па/Iьцем лiвоi швидесенько прогорнув ii ззаду наперед. MeHi
так подобався шурхiт cTopiHoK, що я прогорнув rx ще кiлька разiв, Потiм
спитався у Паоли, чи не пок:Dкеться MeHi там якийсь футбопiст, що вIаняе
м'яча у ciTKy. Паола всмiхнулася. Здаеться, у дитинствi були TaKi книжеч-
ки, якi мiль проiдапа до дiрок. Таке собi KiHo дпя зпидарiв, де гравець на
кожнiй новiй сторiнцi змiнював поlrоження, i якщо прогортати книжечку
достатньо швидко, складапося врaDкення, що BiH бiжить. Я певен, що про
цi книжечки зна/Iи Bci. Отже, це був не особистий спогад, а констатацiя

факту.
Книжка, яку я взяв до рук, називалася <Батько Горiо> Бапьзака. I не

розкриваючи твору, я процитував: <Горiо пожертвував собою заради

дочок. Здаеться, одна з них звалася Щельфiною, Ось у гру всч/пають
BoTpiH, тобто Колпiн i честолюбний Растиньяк, Париж дише д/Iя нас
ДВОх).

- Я дюбив читати?

-,Що нестями. У тебе винятково гарна пам'ять. Ти зна€ш напам'ять
купу вiршiв.

- Вдасних?
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-,Ще там. Ти завжди казав, що у твоiй MaKiTpi не плодиться жодна

рима. Казав, що письменники пишуть через те, що зневФкають писани-
ну cBoix колец тож caMi беруться за перо, щоб час вiд часу мати що
почитати.

- У мене, певно, багато книг. Перепрошую, у нас.

- Ту, десь п'ять тисяч. I щоразу знilходиться якийсь тепепень, що
приходить i питаеться, скiпьки у тебе книг i чи ти Bci ix прочитав.

- I що я зазвичай на це вiдповiдаю?

- Кажеш, що ще не прочитав жодноi, iнакше нащо вони тобi тут.
<Хiба ви скпадаете на по/Iицях порожнi бляшанки з-пiд KoHcepBiB? Ti
п'ятдесят тисяч книц що я вже прочитав, я вже роздав по в'язницях i пi-
карпях>. Пiсля такого той бовдур падае папкilми догори.

- Бачу, у мене без лiку книг iноземними мовами. Мабуть, я попiглот.
Вiршi спадають на гадку caMi по собi: <Le brouillard iпdоlепt de аutоmпе Bt
ёраrs...| Uпrеаl city uпdеr the Ьrоwп fog of а wiпter dawfl, - а crowd flowed over
the Lопdоп bridge, so mапу- I had not thought death had undone so mапу...2

Spiitherbstпebel, kalte Тriiumе, - ilЬеrflоrеп Berg uпd Tal, - Sturm eпtbliittert

sсhоп die Biiume - uпd sie sсhаuп gespeпstig kаhl'.З Mas el doctor по sabia>>,

i наостанок, nque hoy es siempre todayia,'>>a

- Як прикметно, у трьох iз чотирьох вiршiв говориться про туман.

- 3BicHo, бо я почуваюся, немов у TyMaHi. Лише не в змозi його бачи-
ти на BIIacHi очi. Апе знаю, яким його бачипи iншi: <ШоиDкоппuнне сонце

на вечiрньому пр!зi, Kyut мiмоз у бiлiм-бiпiм пуманL.>>5

- Туман причаровував тебе. Ти завх(ди казав, що народився в TyMaHi.

Безпiч разiв, зустрiчаючи у книжках опис туманр ти рqбив на подях при-
мiтки. Потiм ти одна за одною роздруковував кожну цитату. Гадаю, що в
тво€му кабiнетi десь лежить цiпiсiнька течка, присвячена туману. Та за-

жди, скоро знову все огорне туманом. Хоча Мiпан уже не такий туманний:

у ньому тепер надто багато свiтла, яке HaBiTb уночi освiтлюе вiтрини його
крамниць. Туман прокошае лише по закутках i попiд стiнами будинкiв.

| к!,е mуман zоildаепься, як паёан мiж веж, (фР.) - рядок з роману Жоржа Роден-
баха, що цитувався на початку.

2 Мiсmо-прuмарь у корuчнювоtпiм tпуманi зuмовоzо свimанку, Лонdонськuм мосtпом
сунулu нескiнченнi вервечкч пюёу. - Не уявпяв, u1o смерmь забрало mак баzаmо (анzл.) -
рядок з поеми Т. С. Елiота <Безппiдна земля>.

З Осiннiй ?пуман i холоdнi Mpii просtпяzлuся наё ?орамu й ёопuнамu (прuблuзнuй
перекпаD з HiM.) - початок вiрша Генрiха Гейне з цикпу <Нова веснФ), зi збiрки <HoBi

вiршЬ (183l).
а Pero el doctor по sabia que hoy es sieпpre todayia. - Мупречь не знав, що сьогоднi

завжди довинi> (iсп.) - з вiрша iспанського поета AHToHio Мачадо (1875-1939).
5 Рядок э вiрпrа <Т}ман> iталiйського поета BiTTopio CepeHi (1913-1983).
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- Жовmuй mумаь що пРеfпься спuною об BiKHa, жовпuй ёuль tцо mu-

цяе носом у tлuбкu, вuлuзуючu cBoiiM язuчком закупкu наёвечiр'я, ва?а€пь-
ся побiля засmояпuх воDнuх cmoKiB, чекае, пок1l спаёе йому на спuну чорна
rciпопь duMapiB, i, знuкаючu за ро?ом doMy, вidDаепъся сну,.,|

- I]ей уривок i я знаю. Ти завжди HapiKaB, що тепер туман уже не той,

що в дитинствi.

- ,Щитинство. А чи € тут полиця, на якiй я зберiгаю cBoi дитячi кни-
жечки?

- Вони не тут, а в Соларi, у нашому замiському бупинку.

Настав час дiзнатися iсторiю будиночка в Соларi, а також Moei родини.
Я народився у 1931 роцi, саме пiд час рЬдвяншr вакацiй у Сопарi,6о пiкарi
неправипьно вирахувапи TepMiH. Неначе мапюк-Iсус. Маминi батьки по-
мерли ще до того, як я з'явився на цьому cBiTi, а бафся по батьковй лiнii
зникпа, копи MeHi було п'ять рочкiв.3 нами пишивсятатiв батько,iмибули
ддrI ны)го единим,що BiH мав насьомусвiтi.,Щц був дивакратою особистiс-
тю. У MicTi, що в подапьшому стапо MeHi рЦним, BiH мав крамничку, ба
HaBiTb комору, напхом напхану старезними книжкilми. I]e бупи зовсiм не

старожитнi чи цiннi примiрники, KoTpi збираю я, а звичайнi пошарпанi
книжечки i багацько речей дев'ятнадцятого стопiття. Та над усе BiH полю6-
JrIB подорожрати, тоr( частенько вiдбував за кордон. У той час закордон-
ною мох(на було назвати подорож хiба що у ЛуТано чи щонайбiпьше у
Париж або Мюнхен. TirM BiH викуповував у вупичних торговцЪ не пише
книги, а й кiноафiшi, статуетки, листiвки, cTapi журнапи. У Ti часи не було
так багато пошановрачiв ностальгiчних спогадiв, як теп€рl розповiдала
Паопа, апе BiH мав кiлькох пристрасних копекцiонерЬ, а може, збирав yci Ti

речi для впасного задоволення.3вiсно, заробiток був куценький, апе BiH мав
з того BTixy. А десь у двадцятих poк:rx чоловiк отримав у спадок вiд прадi-

да будиночок у Соларi. Не будинок - падац. Одне горище - як печери у
Постойнi2. BiH мав також чималий шмат землi,котрий здавав орендарям,i
з того непогано жив, продаючи поодинокi книжки без зайвого кдопоту.

Як видастьсяl } дитинствi я проводив чи не кожне пiто у Сопарi, укупi
з вепикоднiми i рiздвяними канiкулами, а також yciMa капендарними свя-
тами, i перiод мiж сорок TpeTiM i сорок п'ятим, коди ми ховапися вiд
бомбардувань, що cirмe розпочалисяв MicTi. У тiй xaTi й досi мають зберi-
гатися Bci дiдовi речi, а також Moi шкiпьнi пiдррники i дитячi iграшки.

' Т. С. Епiоъ <Любовна пiсня,Щж. Альфреда Пруфрокао.
2 Печера у Поспойнi - печера у сдовенському MicTi Постойна. Найбiпьша карсто-

ва печера в cBiTi, вiдома своiми сталактитами й стапагмiтами.

34



- Але я не знаю, де вони дiпися,6о, здаеться, ти не xoTiB ix бачити.Ти
завжди дивно ставився до того бупинку, ,Щiдусь помер вiд горя, дiзнав-
шись, що TBoi батьки розбилися на машинi. I_{e сталося десь прибпизно

у той час, копи ти вип}rскався з лiцею.

- Ким були Moi батьки?

- Твiй тато працював у фiрмi, що займалася iмпортом, з часом BiH
став нею керувати. А твоя мама бупа домогосподаркою,як це личило BciM
взiрцевим панянкам того часу. Врештi, твiй батько назбирав на машину,
то бупа <Лянча>, а потiм сталося нещастя, Ти нiкопи багато не розповiдав
про цю iсторiю. Ти саме вступав до унiверситету, arк тут ви з Адою, твосю
сестрою, вмить втрачаете всю свою родину.

-Уменеесестра?
- €. Моподша. Ii взяпи на виховання материн брат iз жiнкою, адже

cirмe вони стапи вашими опiкунами. Проте Ада рано виЙшпа замiж, iй
тодi бупо лише вiсiмнадцять, - за типчика, який зразу ж таки переtхав

разом з нею в Австралiю. Ви бачитеся з нею дуже рiдко, дише коли вона
за'iжджае в Iталiю на рiчницю батьковоi cMepTi. TBoi дядько з тiткою про-
дади ваш булинок у Мiланi, а також майже всю земдю у Соларi. За отри-
MaHi вiд продажу кошти ти мiг утримувати себе протягом навчання, a/Ie,

отримавши стипендiю на навчанЕя у коледжi при унiверситетi, ти дуже
швидко вiддiлився вiд родини дядька i переrхав до Турина. Вiдтодi ти
неначе забув про Сопару. I лише я, народивши Нiколетту i Kaprry, змусила
тебе iздити туди на пiто. Адже повiтря там надзвичайно корисне дпя дiтей.
Я надiрвапа Bci сили,поки вiдновипи те крило будинку,уякомуми наразi
мешкаемо. Але ти все одно повертався туди знехотя. Хоча дiвчата просто
обожнюють те мiсце. У тому бупинку минупо lxHe дитинство, тож нинi
вони разом з мадечею проводять там увесь свiй вiльний час. Отож, ти
приiздив туди заради дочок, лишався там на кiлька днiв, апе HaBiTb ногою
не ступав у мiсце, яке вважав святилищем] у твою KiMHaTy, яка лишипася
незмiнною, у батькiвськi покоi, KiMHaTy дцуся й бабусi, горище. В iншй
частинi будинку, з огпяду на кiпькiсть тамтешнiх KiMHaT, могпи б мешкати
три родини i HaBiTb не пiдозрювапи6,що там живе ще хтось. Якийсь час
ти проryпювався мiсцевими пагорбами, а потiм завжди з'явдялася якась
нагапьна справа, що змушувапа тебе повертатися до Мiдана. Та тебе мож-
на зрозумiти. Смерть батькiв немов роздiлипа твое життя навпiп, на жит-
тя до катастрофи i пiсля Hei. Можливо, маеток у Соларi нагадував тобi
про той cBiT, що вже безповоротно зник, тож ти зовсiм обiрвав з ним
зв'язок. Я завжди намагалася роздiлити твое сум'яття, HaBiTb попри те,

що iнодi через ревнощi я починапа думати, що це все лише вiдмовки i що
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ти повертаешся до Мiпана зовсiм з iнших причин. Та пусте, не будемо
ятрити cTapi рани.

- Чарiвлива усмiшка. Але чому ти звiDкипася пiти замiж за людину,
яка смiеться?

- Тоrу що в тебе була прекрасна усмiшка, ти i мене смiшив. Копи я
бупа ще зовсiм мапою, я без угаву торочила про одного свого однокпас-
ника на iм'я Луiджiно. Щойно я поверталася зi шкоди,тiпьки й мови бупо,

що Луiдlкiно зробив те, Луiджiно зробив се. Мама запiдозрипа, що BiH MeHi

не байдужий, тож якось спитала, чому я так його уподобала. А тому, що
Луiджiно мене файно смiшить, вiдповiла я.

Я швидко вчуся. Я навчився розрiзняти пахощi окремих домашнiх
страв, адже лiкарняна ibKa геть уся пахла однаково, Я дiзнався, що коди
нЕлмастити варене м'ясо гфчицею, виходить дуже смаковита рiч, апе ра-
зом з тим м'ясо мае дуже волокнисту структуру i застрягае помiж зуба-
ми. Я вчився (згадував?), як користувагtися зубочистками. Я мiг поша-

рудiти у cBorx побних додях, вимести смiття... Паода дала MeHi двi марки
вина на деryстацiю. Спробувавши, я сказав, що друге незрiвнянно краще
за перше.

- Ще б пак, авжеж. Ъ, що ти куштував першим, - то вино, яке дода-
ють у стр:лви, воно годиться щонайбiльше д/Iя тушкрання, а от друге -
це <Брунелпо>.

- От i добре, - мовив я, - певно, що у моiй головi такий самий без-
пад, але мое пiднебiння знаеться на cмaкirx, як треба,

I-{iпiciHbKe пообiддя я обмацував усе навкруги.3гадував,як це - тор-
катися папьцями коньячного келиха, спостерiгав за тим, як здiймаеться

догори кавова пiна у кавнику, пробував язиком мед, щоб пiзнати його
смак, куштував три види повидпа (я надзвичайно вподобав абрикосове),
проводив рукою по портьерах у вiтальнi, чавив пимон, занурював руки у
торбинку з манкою. Потiм Паола поведа мене на проryлянку. Я проводив

рукою по Kopi дерев, почув,яr шуРхоmumь лuсmя (mо бупашовковuuл?) у
руках, tцо нвбuРапuiх|.Коли ми заЙшли до KBiTKoBoi крамнички на пло-

щi Каiропi, Паопа попрохала скдасти якиiлсь чудний букет, та HaBiTb KBiT-
кар сказав, що TaKi квiти не поеднуються, але коди ми прийшпи додому,
я вчився розрiзняти аромати рiзноманiтних трав i KBiTiB. <I узрiв BiH, tцо
все навкРуеu було бпаеоёаfлtьrr, - мовив я бадьоренько. Паола спитала, чи
я вiдчув божественну присутнiсть, апе я зiзнався, що процитував цей

I I лцелесtп пuсmя у руках, tцо назбuралuiх,.. - з вiрша <Вечiр у Ф'езоле> Габрiеле

Щ'Аннунцiо.
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рядок просто так,аби цитрати. Та, безперечно,я почувався Адамом,який
уперше пiзнае свiй райськиft сад. Хоча мiй Адам опановував науку екс-
терном, але щойно я зарокив на полицi куrry засобiв для чищеЕня, я враз
чтямив, що торкатися мого Древа Щобра i Зла не спiд,

Повечерявши, я вмостився у вiтапьнi. Там стояпо крiсло-гойдапка, тож
я iнстинктивно бухнувся саме туди.

- Ти завжди сiдав у це Kpicпo, - мовила Паопq - i випивав склян-
ку свого надвечiрнього BicKi. Гадаю, Гратароло дозвопив би тобi скля-
ночку.

Паопа принеспа пlrяшку <Laphroaig> iнапляла MeHi добрячу порцiю
без льоду. Перш нiж проковтнути, я посмакував BicKi у poTi.

- Смакота, тiльки мае легкий бензиновий присмак.
паола пожвавилася:

- А знаеш, BicKi почали вживати дише в повоеннi роки, на початку
п'ятдесятих. Боже, спершу ж BicKi смакувала лише BepxiBKa фашист-
ського рейху у Рiччонеl, а простим смертним - зась. А ми почапи пити
BicKi десь poKiB у двадцять, нечасто, звичайно, бо коштував напiй неде-
шево, апе це стало чимось на кшталт ритуаду посвяти. А нашi cTapi
завжди, дивлячись на нас, питали, як можна пити щось, вiд чого так тхне
бензином.

- 3ауваж, пахощi не викликають у мене нiяких згадок про Комбре2.

- Запежить вiд того, про який запах йдеться. З плином часу ти поч-
неш вiдчувати tx yci.

На журнальному столику дежапа пачка <Житан>, тютюн у котрих за-
гортади в кукурудзяний папiр.

Я запалив, жадiбно затягнувся. Закашдявся. Я зробив ще кiлька затя-
жок i загасив циIарку.

Розслабившись, я погойдався ще трохи, аж поки на мене Ее спапа дрi-
мота, Рiзко прокинувся вiд передзвону дзиrаркового ммтникq мало не
перекинрши пляшку з BicKi. Щзиfар був просто позад мене, апе перш нiж
я встиг зрозумiти, що це годинник, бiй скiнчився, i я мовив: <Щев'ята>.

Я поспiшив розповiсти Паолi:

- Знаеш, що зi мною трапипось? Я задрiмав, аде мене розбудило бит-
тя дзиrаря. Першi удари я не розчув, тобто я не рацrвав, скiльки ix бупо.
Та щойно MeHi спало на думку порaхувати, я вiдчув, що вже пробило
тричi, тож я рахував (чотири, п'ятьr, i дапi. Я усвiдомив, що, сказавши
чотири, далi буде п'ять, бо вже пробило тричi, не знаю як, але якимось

| Рiччоне - вiдомий курорт поблизу PiMiHi.
2 Комбре - вигадане MicTo, де герой <У пошук.rх утраченого часу> М. Пруста

проводив лlто.
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чином я знав це напевне. Якби, почувши четвертиftуаар маrIтника,я вва-

жав його першим, позaUIк BiH був першим з тих, що я почув, тодi я був би
певен, що зараз шоста, а не дев'ята. Гадаю, наше життя впаштоване саме
так: пише викдикавши у пам'ятi минупе, ти можеш знати прийдешне. Я не
можу порахрати теперiшнiй бiй маятника свого життя, адже гадки не
маю, скiпьки }дарiв я пропустив у минупому, Поза тим, я задрiмав, бо мене
протягом певного часу кодисало у гойдапцi. I я задрiмав у певну мить,6о
знав, що гойдалка заколисувада мене i ранiше, а отже, був певен, що так
станеться й надалi. Але якби iз самого початку я не налаштувався на
потрiбний пад, якби почав гойдатися просто так, тодi б я не очiкував, що
за одним качанням буде наступне. То що, HaBiTb дпя того, щоб задрiмати,
теж потрiбно пам'ятати минуле, чи не так?

- Ще зветься ефектом снiговоi грудки. Лавина скочуеться у низовину
повсякчас швидше i швидше саме тому, що помалу збирае на себе снiг зi
с:оrпiв. Iнакше вона б не стала лавиною, а лишипасъ би маленькою снiго-
вою грудочкою, яка нiколи б не скотипася вниз.

- Учора ввечерi... MeHi бупо нудно, тож я почав наспiвувати якусь
пiсеньку. Я приспiвував if механiчно, майже так само, як чистив зуби вран-

цi... Я спробував згадати, звiдки вона. Намагався заспiвати ii знову, апе,

щойно я почав спЬати ii усвiдомлено, MeHi нiчого не Йшдо в голову, i я
затих на першй же HoTi. Я мугикав ii досить довго, секунд зо п'ять, нена-
че автосигнапiзацiя чи псаlrом на панахидi. Отже, я гадки не мав, як спi-
вати дапi,6о не пригадував попереднiх акордiв. Отакий я. Мене заiпо на
протяжнiй HoTi, немов несправний програвач, i позаяк я не пам'ятаю по-
чатку пiснi, не можу доспiвати ii до кiнця. Я починаю запитувати себе, що
я маю доспЬувати i нащо. Поки я не усвiдомлював cBoei пiснi, вона пипа-
ся сама по собi, я б сказав, з гортанноi пам'ятi. ,Ще <потiм> i <перше>

пов'язанi в едине цiле. Я сам був довершеною пiснею. Перш нiж я видавав
один звук, Moi гопосовi зв'язки вже були готовi до наступного. Гадаю, саме
так грають пiанiсти: граючи одну ноту, вони вже готують cBoi пальцi до
наступноi клавiшi. Не знаючи перших акордiв, не заграеш ocTaHHi, меподiя
втрача€ свою гармонiйнiсть. Лише якщо всерединi нас уже /ryнae завер-
шена меподiя, ми зможемо заграти пiсню вiд початку до кiнця. А моя
пiёня ще не завершена. Я... немов дрова, що горять у пiчцi. Згоряючи, вони
не пам'ятають, що копись були живим стовбуром, як не могли цього
пам'ятати й ранiш, копи лишень rx охопило полум'я. [рова горять, i квит.
Отакiя)<ивуузабуттi.

- Гаразд, не будемо заглибдюватися у фiпософськi роздуми, - про-
шепотiла Паола.

- Не будемо. А де у мене дежить <Сповiдь> святого Авryстина?
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- У тiй шафi стоять енцикJIопедЦ Бiбпй, Коран, твори Лао-цзи i кни-
ги з фiпософii.

Я попростував Itryкати <Сповiдь>. 3найшовши, вiднайшов у змiстi
роздiл, що стосуеться пам'ятi. Певно, що я його увесь перечитав, бо,

розгорнувши, побачив купу пiдкреслеЕих рядкiв. Я блукав неозорими
попями i закапелками cBoei пам'ятi. Копи я ходжу ними,я можу викJIи-
кати з пам'ятi все, що забажаю. Щеякi э тих образiв виринають майже
миттево, а для iнших потрiбне значнiше зусилля волi, немов я дiстаю
ix iз потаемних комiрчин... Yci цi образи моя пам'ять зберiгае у cBolx
незмiреннrш печерах, у cBoix потаемних i несказаннш( закутк:u(, у мо€-
му величезному папацi пам'ятi я можу бачити геть усе: небо i твердь,
море i, власне, себе самого... Можливостi пам'ятi неймовiрнi. Господи,
ii нескiнченна, незмiренно-складна структура всепя€ майже жах. I в
цьому розум, у цьому мое €ство. У неозорих попях i цротах, у бездон-
них печерiлх пам'ятi, сповненик нескiнченним рiзноманiттям речей, я
зазираю до найдапьшого закутка, ширяю навсiбiч, i немае там зримого
краю...

- Бач, Паоло, - мовив щ- ти розповiпа MeHi про дiда, про наш сiль-
ський будиночок. Ви Bci намагаетесь розповiсти MeHi подii мого життя.
Але дпя того, щоб зiбрати lx в одне i насправдi заповнити ними rроти
сво€i пам'ятi, я маю прожити заново коr(ен piK свого попереднього жит-
тя. I робити це треба по-iншому. Я маю ввiйти у свою печеру наодинцi.
Як Ъм Сойер.

Не знаю, що вiдповiпа на це Паола, поз.шк я й далi гойдався у крiспi i
скоро знову заснув.

Гадаю, спав я недовiо, бо вже незабаром почув, як хтось дзвонить у
дверi. То був [жаннi Лаiвеплi. Мибупи шкiпьними товаришами, як риба
з водою. Увiйшовши, BiH схвильовано, по-братньому обiйняв мене, хоча
вже знав, як зi мною спiд поводитись.

- Не турбуйся, друже, про твое життя я знаю бiпьше за тебе, - сказав
BiH. - Я переповiм тобi все у найдрiбнiших деталях.

Я щиро подякував, апе вiдмовився. Проте Паопа взялася переповiдати
MeHi iсторiю нашоi дружби. Ми росли разом вiд моподшоi школи iDK до
poKiB у пiцеi. Потiм я поiхав учитися до Турина, а Щжаннi - на торговепь-
но-економiчний у Мйанi. Але, як видаеться, зв'язок ми не заryбили.
Я продаю старовиннi книги, а BiH допомагае пюдям у сппатi чи несппатi
податкiв. Ми розiйшлися кожен по своiй дорiжцi, але все одно живемо,
як одна вепика родина. Його онуки дружать з моiми, ми завжди зустрi-
чаемо вкупi Рiздво та новорiчнi свята.

- Я щиро вдячний, але не треба, - кажу.
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Але ,Щжаннi все не мiг угамуватись. BiH усе чудово пам'ятав, тож, зда-
валося, зовсiм не помiчав, що MeHi цi спомини непотрiбнi.

- А пригаду€ш, як ми, щоб надякати математичку, принесли до класу
мишу? Чи як ми iздили до AcTi, щоб пишень побачити вистави за твора-
ми Альф'ерi, а коли повертаIIися, дiзнапися, що впав лiтак з гравцями
<TopiHo> 1, n щ€ якось...

- Hi ж бо, не пригадую. Але розповiдай, у тебе виходить так гарно,
нiби я пам'ятаю все це сам. То хто з нас був кмiтпивiшим?

- Звiсно, тобi не бупо рiвних в iталiйськiй та фiпософii, а MeHi - у ма-
тематицi. Тож бачиш, чим усе це скiнчипося.

- Авжеж. Паопо, яка у мене спецiальнiсtь?

- Фiлологiя. Ти захистив дипдом на тему: <Нурпеrоtоmасhiа Poliphilb>2.

HaBiTb я не в змозi це вимовити. Потiм ти поtхав до Нiмеччини rрунтов-
но вивчати iсторiю старовинноi книги. Ти сказав, що з огляду на iм'я, яким
тебе нагородипи при народженнi, ти просто не можеш учинити iнакше.
KpiM того, тобi за приклад правив дiд, що прожив цiлiсiньке життя помiж
cTociB старезноi брудноi макулатури. Повернувшись,ти взявся за бi6-
пiографiчну консудьтацiю. Спочатку ти тупився у малесенькiй кiмнатцi,
витрачаючи запишки спадку. Але з часом справи у тебе пiшди вгору.

- А ти в Kypci, що у твоiЙ копекцii е книги, коштовнiшi за <порше>? -
додав Щжаннi. - Береш отаку книжечку до рук i знаеш, що тримаеш у
руках рiч iз п'ятсотрiчною iсторiею, а сторiнки й досi шурхотять пiд папь-

цями, нiби щойно з друкарнi.

- Повопi, поводi, - мовила Паола. - Про роботу ще наговоритесь. А на-

разi нехай обживеться вдома. Може, по ке/Iиху BicKi з ароматом бензину?

- А чому бензину?

- А це наша з Ямбо таемна вигадка, Щжаннi. Ми вже починаемо тво-

рити впаснi таемницi.
Коли я провiв Щжаннi до дверей, той схопив мене за руку i по-змов-

ницьки прошепотiв:

- А що, й досi не бiгав до cBoei красунечки Сибiпли?

- Якоi ще Сибiпли?

Увечерi на гостину в повному складi лриilшпи родини Карли та HiKo-
летти, вкдючно з чоловiками. IJйiciHbKe пообiддя я грався з онуками. Вони

l 3 травня 1949 року, копи гравцi футбодьЕого кlryбу <TopiHo) поверталися з матчу
в Лiсабонi, лiтак потрапив у туман i, урiзавшись у церкву на околицях MicTa розбився.

z <Сон Попiфiпа> (паm,).Твiр,якийпрпппсу€ться монirху-домiкiканцю Фрапческо
Копонна (L4ЗЗ-l527). Видаввя цiеi книжки е однiею з найвiдомiших антикварних
кпиг у cBiTi.

40



TaKi тендiтнi, у мене вже до них дуже приязнi почуття. Хоча мене це спан-
теличувапо. Якоiсь митi я усвiдомив, що без угаву lx цьом.lю, обiймаю.
Я вiдчував'iюriй чистий, молочно-тальковий запах, питаючи себе, що ж я
роблю з цими чужими MeHi дiтьми? Невже я педофiл? Я намагався трима-
тися вiд них на вiдстанi, але ми Iралися.,Щiтлахи просипи мене стати вед-
медиком - що в дiдька зазвичай робить дцусь-ведмедик? - i я, ставши
на карачки, робив (p-p-pD, а вониппиIапи по спинi. А копи Лука попilJкав

у мене водяним пiстопетом, я вирiшив, що було б с.тryшно впасти голiче-

рева. 3BicHo, я ризикував радикулiтом, аде все пройшпо (на п)а). Я досi
був трохи заслабкий, тож коли пiдiймався, у мене голова йшла обертом.

- Не роби бiпьше так, тату, - мовипа Нiкопетта, - ти ж добре зна€ш,

що в тебе зависокий ортостатичний тиск. - Потiм вона виправипась: -
Ой, пробач, ти ж не знав. Апе добре, тепер тобi знову про це вiдомо.

Ось BiH, черговий роздiп у моiй автобiографii. Хоча Hi, цей життепис -
справа чрких рук.

Я ft дапi розраховував на енцикпопедii. Розмовдяю так, немов iду, три-
маюаIись за стiни, i несила oзирнутися назад. Moi власнi спогади сягають не

далi як на кiлька тижнЬ, А чужi - zDK на цiлiсiнькi вiки. Кiпька днiв тому,

увечерi, спробував горiхового пiкеру. I ryт-тilки продекла}ryв авl <Хараrcmер-

нuй прuсмак zipKozo мuеOалю>. Пiзнiше, побачивши у парку двох полЩiянтiв
на коняь я не втримався: <<О, конutсу конuку вФнu у рiанuй DiM mо2о, кому
вернуmuсь Dопя не велiла>1. Я подряпався об одвiрок i, облиз)4очи подряпину,

щоб спробувати смак власноi KpoBi, продекдамув ав: <<Я повсякчас зновав пой
бiпъ жuпtпя>>. Припинилася злива, i я вимовив: <фоtцуtцухr>. А якщо лягав
спати у ранню годину, повторював: <фавно вэке в Moi|x звuчках раннiй сон>>2.

3азвичай я переходжу дороry на свiтлофорi, але позавчора я перетнув
u там, де, на око, рух був дуже спокiйний. Але Паола дедь устигпа мене
сiпнути за пiкоть, аби яне втрапив пiд копеса.

- Таж я порацrвав вiдстань, - озвався я, - я б устиг.

- Hi, не встиц та aBTiBKa мча/Iа як навiжена.

- Ну ж бо, я що, кlryка яка, - обурився я. - Я прекрасно знаю, в Kypci
що iнодi автiвки зносять пiшоходiв. А iнодi HaBiTb курей. А щоб не Harxa-
ти, водii гапьмують, i з машини виходить стовп чорного диму, i щоб вона
знову по'iхала, потрiбно вийти i завести ii заводним ключем.

Щвiйко добродiiв, зодягнениху ппащi i великi чорнi окуляри, i я помiж
них, з вухами довжепезними, що сягають небес, як вуха Мео. Щiкаво, звiд-
ки це марево?

l Рядок з вiрша,Щжованнi Пасколi.
2 Перша фраза з роману <На Сванову сторону> М. Пруста.
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Паопа зиркнупа на мене:

- А ти в Kypci, яка у машин максимадьна швидкiсть?

- Власне, я б сказав, десь вiсiмдесят за годину... Апе зараз, як вида€ть-
ся, вони мчать швидше. Очевидно,моi знання не поновлювапись,вiдколи
я отримав права.

Я вражений, Щораз, переходячи ппощу Каiролi, я зустрiчаю негра, що
чiппяеться до мене, аби я купив запальничку. Паопа запропонувапа по-
iхати на велосипедну проryпянку в парк (велосипедом кермую без най-
менших проблем). I я знову здивувався, побачивши навкодо невеличкого
озерIц юрбу негрЬ, що тарабанипиу cBoi барабани.

- Агов, де це ми? Ми що, у Нью-Йорку? Вiдколи це Мiлан кишить
неграми?

- Ну, вiднедавна, - вiдповiпа Паола, - але ми бiдьше не взиваемо tx
(неграми), тепер на них K:DKyTb <чорношкiрЬ.

- А хiба е якась рiзниця? Торryють тут своiми запальничкirми, гупа-
ють у cBoi барабани,бо, мабуть, не мають i копiйки на посиденьки у барi,
чи, може, не хочуть працювати. Про мене, то цi чорношкiрi TaKi caMi же-
браки, як i звичайнiсiнькi негри.

- Проте наразi lx треба називати саме (чорношкiрими>. I ти ранiше
так казав.

Паола зар:llкила, що, говорячи англiйською, я помиляюся, а фр""-
цузькою чи нiмецькою - говорю досконапо.

- Врештi, нiчого дивного, - мовипа вона. - Французьку ти вивчив

ще дитиною, тому вона прилиппа тобi до язика, як ведосипеднi педалi

до нiг. А нiмецьку ти опанував з пiдручникiв, копи вчився в унiверси-
TeTi. Вивчене з пiдручникiв з тебе й силою не виб'еш. А ось ангпйську
ти вчив подорож}ючи, вr(е через багато poKiB. I_{e частина твого осо-
бистого досвiду за ocTaHHi тридцять poKiB, тож твiй язик пам'ята€ ii
уривками.

Я й досi поtryваюся слабким. Мене вистачае пише на пiвгодинки, а
потiм MeHi хочеться трiшки попеr(ати, вiдпочити. Щодня ми з Паолою
тепер ходиди до аптеки. Мiряти тиск. [о всього, MeHi приписапи дiету:
треба вживати менше сопi,

Я почав присвячувати час телеку. Вiд нього я втомпювався найменше.
Бачу незнайомих MeHi добродiiв. Виявляеться, це наш прем'ер-мiнiстр i
MiHicTp закордонних справ, а ще - король Iспанii (а де ж подЬся генерал
Франко?), колишнi терористи (а це ще хто TaKi?), що пок.шлися i стали на
праведну путь.3овсiм не втямлю, про що вони бапакають, аде дiзнався
купу цiкавих речей. Апьдо Моро я пригадую. BiH автор (паралельних
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конвергенцiй>I. Але хто в бiса його порiшив? Ого, на Сiльськогоспо-
дарський банк в Устицi впав пiтак?2 У деяких спiвакЬ у Byx:D( сереж-
ки - дивно, хоча начебто вони чоповiки. MeHi надзвичайно подобаеться
безкiнечне ((ми;rо) про родиннi трагедii у техаських кпанахЗ, а ще обож-
нюю cTapi фiльми з [жоном Вейнома. А от екшени мене бентежать. Однiею
автоматною чергою вони вбивають ycix у KiMHaTi, перекидають папаючу
машину, якiсь типи у майках гамселять один одного, а хтось розбивае на

друзки собою BiKHo, i Bci вони каменем падають у море, разом з yciM мот-
лохом: уламками кiмнати, автiвкою, скпом iз розтрощеного BiKHa. I Bci цi
подii вiдбуваються за пiченi секунди. Як на мене, надто швидко, у мене
голова йде обертом. Але чого ж так репетувати?

Учора ввечерi ми з Паолою ходипи в ресторацiю.

- Не метушись, тебе там знають, тому просто скажи: <Як завжди>.

- Яка радiсть, пане Бодонi, вас так давно не бупо видно. Яку смакоту
бажаете сьогоднi? Як зазвичай. Пан, як завжди, знаеться на чудовiй iжi, -
проспiвав хазяiн ресторану. - Спагетi з мiдiями, на гаряче риба на грипi,
совiньйон, на соподке - печений ябпуlний пирiг.

Тут утрутилася Паола i заборонипа MeHi брати ще одну порцiю

риби.

- Чого б це, якщо MeHi смакуе? - допитувався я. - Ми ж можемо
собi це дозвопити, вона ж не статок коштуе?

Паола поглянула на мене замисленим поглядом, а потiм, взявши за

руку, повела:

- Бач, Ямбо, у тебе зберегпися Bci TBoi машинадьнi навички. Ти чудо-
во знаеш, як треба тримати ножа i виделку i як налити собi келих вина.

Апе iснують речi, KoTpi ми опановуемо помалу, з в/Iасного особистого

досвiду, коди дорослiшасмо. Мапа дитина хоче з'iсти все, що iй добре
смакуе, але потiм у Hei болить животик. Тому мало-пома/Iу мати пояснюе
мадятi, що треба контропювати cBoi iмпульсивнi бажання, так само, як
BiH контропюе себе, коли хоче пiсяти. Ък маля, яке, дай йому волю, й далi
б какало у штанцi i топтапо б за раз стiльки <Нутелли>, що не обминуло

| Дльdо Моро (19|6-1978) - прем'ер-мiнiстр Iталii, вбптцil9 травня 1978 року
членами ультралiвих <<червони]к бригад>. Був автором концепцii <Паралепьних кон-
вергенцiй> - спiвпрацi Bcix полiтичних сип задпя виведення ITaлii з криэи.

2 27 червня 1980 року неподапiк острова Устика впав пасажирський лiтак, що
петiв рейсом Бодонья-Палермо. На борту був 81 пасахир, yci загинули. 12 грудня
1969 року в примiщеннi Сiльськогосподарського банку на площi Фонтана в Мiланi
бупо скоено терористичний акт,загинупо lб людей i 88 отримали поранення.

'Йдеться про американськi кiносерiали <Щаллас> та <Щинастй>.
а !,жон Вейн (|907-L979) - америкаЕськиЙ актор, якого свого часу пазивали

(коропем BecTePHyD.
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б лiкарняного лiжка, вчиться розумiти ту межу, пiспя якоi, HaBiTb якщо не
наiвся, слiд покпасти пожку. Подороспiшавши, BiH учиться зупинятися,
примiром, пiсля другого чи третього кепиха вина, адже пам'ята€, що копи
минупого разу перехилив цirry пJIяшку, не змiг заснути. Тому тобi теж
треба навчитися заново правильно поводитися з 'iжею. Пильнуй себе, i ти
навчишся за кiлька днiв. Хай там як, а добавки не треба.

- Ну, i на останок, певна рiч, капьвадос? - пiдсумував хазяiн ресто-
рацii, ставлячи пирiг на стiл. Я чекав, поки Паола кивне на знак згоди.
Я промовив <Calya sапs dire>|. Виявипося, що чоповiк fже знав цЬ мою
гру спiв, а тому вiдповiв: <<Саlvа sапs dirе>>.Паола спитапа, що MeHi нагадус
капьвадос. Я вiдповiв, що знаю, що BiH смачний, i, впасне, нiчого бiпьше.

- Так, a/Ie копись, подорожуючи до Нормандii, ти ним отруiвся. Аде
не зважай. Хай там як, а сказати (як завжди) - це чудова вiдмовка. Нав-
копо купа закладiв, куди можна зайти i просто сказати <MeHi як завжди),
i тобi не бце л<одних незручностей.

- Гаразд, ти вже вмiеш переходити дороry поспуговуючись свiтлофо-

ром, - мовиIIа Паопа, - i ти вже зна€ш, як лiтають шляхами автiвки.
Тепер ти маеш пiти на проryлянку сам. Поryпяеш навкопо замку i на пло-
щi Каiролi. На розi € кр:rмничка, де продають морозиво, а оскйьки ти
млiеш вiд морозива, вони просто-таки живуть за твiй рахунок. Спробуи
знову скористатися чудовим висдовом (MeHl як завжди).

Проте, щойно я зайшов, MeHi HaBiTb не довелося казати (як завжди>.
Продавець морозива вiдразу наповнив рiжок страччатедлою, вершковим
морозивом зi шматочками шокопаду i, пробурмотiвши (ось, докторе, як
з:шжди), подав MeHi морозиво. Якщо я справдi попюбrIяв страччателцI,
то я маю гарний смак - воно дивовижне. Як у тому анекдотi, що розповiв
[жаннi про АпьцfеЙмера. Як чупово куштувати вперше вершкове моро-
зиво з шоколадом у шiстдесят. Апе найприемнiше те, що ти щодня зу-
стрiчаеш купу нових людей...

HoBi люди. Щойно я доiв морозиво до дна,я викинув кiнчик рiжечка
геть, - цiкаво, чому? Та пiзнiше Паопа MeHi пояснила, що це у мене така
задавнена манй. У дитинствi мама казапа, що нiкопи не слiд доiдати увесь
рiжок.,Щенце треба викидати, бо мопочник береться за кiнчик своiми не-
вимитими руками. Так було ще в Ti часи, коди морозиво продавали на
вiзках. Аж ось я заув:Dкив жiночку, що чимчикувала у мiй бiк. Вона була
елегантною, мада десь poKiB пц сорок i дещо нахабнуватий вираз облич-

1 Капьвадос * певна рiч (фр.). Французькою KCalya s апs dire>> gначить <певна рiч>,
у чому i полягае фонетична гра слiв.
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чя. MeHi вiдразу спала на д}мку пДама з горностаем). Ще здапеку жiнка
MeHi усмiхнупась, тож i я нап'яв на себе свою вбивчу, як каже Паола, ус-
мiшку.

вона пiдiйшла ii схопивши мене за руки, виryкнула:

- Ямбо, яка несподiванка!
Та, певно, однiсi вбивчоi усмiшки бупо не досить, i жiнка зауважила

мое спантепичення:

- Чи ти мене не впiзнав, Ямбо? Невже я так постарiла? Я Ванна,
Ванна...

- Ванна! А ти що не день, то розквiтаеш. Справа в тому, що я щойно
вiд окулiста. MeHi закапапи очi тим розчином, вiд якого розширюються
зiницi, тож i ще кйька годин зiр у мене буде неясним. То як ся мас панi
з горностаем?

Напевно, я так уже називав u,6o MeHi здалося, що ii пройняла сдьоза.

- Ямбо, Ямбо... Ми зовсiм утратипи зв'язок. Я так хотiпа побачити
тебе знову, щоб сказати, що попри те, що це тривало недовго, i в цьо-
му, може, е моя провина, для мене це нffiавlкди найсолодший спогад.
Бупо... чудово.

- Чудово, - мовив я з виразом обпиччя дюдини, що згаду€ райський
сад. Надзвичайно правдоподiбна iмiтацiя. Поцilryвавши мене у чоку i
прошепотiвши, що iT номер не змiнився, жiнка пiшла геть. Ванна. Ймовiр-
но, цiй спокусi я опиратися не зумiв. <О чоловiки,якi негiдники!> Здаеть-
ся, у тому фiпьмi грав Де CiKa. А хай йому грець, який сенс у poмaн.lx, коли
ти не можеш не лише похвалитисяними перед друзями, а й HaBiTb час вiд
часу смакувати 'rx, 

упрiваючи пiд ковдрою темними грозовими ночами?
Iз caMoi першоi нашоi ночi, вiдкопи я вдом4 Паола закописувала мене,

гдадячи рукою по гоповi. MeHi подобапось вiдчувати, що вона поруч. Чи
був це потяг? Врештi, поборовши сором, я спитався, чи ми ще й досi ко-
ха€мось.

- Не часто, радше за звичкою, - вiдповiла Паопа, - А ти вiдчуваеш
бажання?

- Не знаю, у мене ще небатацько бажань, ти ж у Kypci, Та я повсякчас
питаю себе, розмiрковую...

- Не переймаiлся, спробуй заснути. Ти ще заслабкий. KpiM того, я
нiзащо в cBiTi не погоджуся, щоб ти кохався з ледь знайомою жiнкою.

- <Пригода у"Схiдному експресi">.

- Чекай, чекай, ми ж не героi роману [екобраI.

I Mopic lpкобра (1885-1973) - французькиЙ письменник, автор багатьох при-
годЕицьких poMaHiB, якi бупи дуже попудярними в 1920-1930-x poк.lx.



3. можЕ, колись l твlЙ цвlт укрАдуть

Я вже вiльно виходжу з дому i навчився поводитися з людьми, що
вiтаються зi мною на вупицi. Я розмiряю усмiшки, жести i вияви радостi
чи люб'язностi вiдповiдно до усмiшок,жестiв i лю6'язнощiв iнших. Я ви-
пробував свiй метод на сусiдах у пiфтi, <I]e доводить, - як сказав я Карлi,
повернувшись додому i приймаючи ii вiтання, - що життя у соцiумi - це
суцiпьна фiкцiя>. Карпа вiдповiла, що через цей випадок я став цинiчним.
3вiсно,якщо ти не ввaDкатимеш,що все це акторство,то прострелиш собi
гопову,

Врештi, Паода змвилq що MeHi вже час на роботу.

- Ти пiдеш сам, побачишся з Сибiппою, зважиш, якi почуття викпикас
в тобi твое робоче мiсце. Я добре розчупа, як ,Щжаннi шепотiв тобi про
красуIrечку Сибlлrry.

- Хто така Сибiлпа?

- Вона твоя помiчниця, твоя майстриня на Bci руки. OcTaHHi кiлька
тижнiв робота тримапася саме на нiй. Та сьогоднi я iй зателефонувапа.

Щiвчина чимось дуже пишадася, хоч я не знаю, що вона там витворила.
Сибiппа - прiзвища не питай, бо його вимовити неможливо, - вона
попячка. У Варшавi вона вивчапа бiблiотечну справу. Та коли правлячий

режим у Польщi почав хитатися, iй удадося випросити дозвiл на навчан-
ня у Римi ще до того, як упа/Iа Берлiнська cTiHa. Вона гарна, HaBiTb, я 6
сказапа, занадто, тож, певно, знайшла спосi6, що б приxcr,пити до себе якесь
вепике цабе. Хай там як, та приiхавши сюди, вона додому так i не повер-
нупася, почавши шукати роботу тут. Чи то вона знайшла тебе, чи то нав-
паки, апе ось уже незабаром чотири роки, як вона працюе у тебе помiч-
ницею. Сьогоднi вона чекае на тебе. Щiвчина в Kypci, що з тобою сталося,
l знае, як поводитись.
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Вона дала MeHi адресу i номер телефону в офiсi. Треба йти до площi
Каiролi, зiйти на вулицю,Щанте, а потiм, перед самiсiньким портиком Ста-

рого ринку, завернути лiворуч, i ти на мiсцi.

- Якщо виникнуть ускпаднення,зай,ди в якийсь бар i зателефо"й
Сибiллi чи MeHi. Ми викличемо покежникЬ. Ъ, гадаю, у цьому потреби
не бупе. Так, ще дещо. Май на увазi, що ще до того, як Сибiлла вивчила
iтапiйську, ви з нею почади спiлкуватися французькою. Так тривае i досi.
ъка собi ваша спiдьна забавка.

На вупицi [анте таке юрбище народу, так при€мно ходити помiж чу-
жих людей i не бути зобов'язаним виявпяти до них привiтнiсть. Коли
знаеш, що сiмдесят вiдсоткiв з нш( у такому ж становищi, як i ти, почу-
ваешся впевненiше.,Щесь у ryщавинi, може, теж € хтось, хто щойно приrхав

до цього MicTa i почуваеться трохи caMoTHiM, апе намагаеться звиюrути
до нового оточення. Ось тiльки рiзниця в TiM, що я щойно втрапив на цю
планету. Хтось, стоячи в одвiрку кав'ярнi, привiтався зi мною. Жодних
натякЬ на пишну театральну появу, я дише пома(ав рукою на знак BiTaH-
ня i спокiйно подрiботiв геть.

Я пробрався дорогою, немов бойскаут, що дiстався заповiтного скар-
бу: на простенькiй табличцi на першому поверсi був напис: <Studio biblio>.
Певно, уява в мене була не надто буйна, хоча як же я мав написати - <Alla

Bella Napoli>?' Я подзвонив у дверi, зiйшов нагору, на другому поверсi на
мене чекапи вже вiдчиненi настiж дверi й Сибiлпа на порозi.

- Bonjour, monsieur Yambo... pardon, mопsiечг Bodoni2.

Наче то вона втратила пам'ять, а не я. Вона й справдi бупа красунею.
Мапа довге пряме бiляве водосся, що обрампяпо Ti бiленьке пuчко. AHi крап-
лi макiяжу, хiба трохи пiдведенi очi. едине означення, що спапо MeHi на
гадку, - соподенька (знаю, я миспю стереотипами, апе саме завдяки\м я
можу знаходитися помiж пюдей). Вона була у джинсах i однiй з тих майок
з напис€lми штибу <Смайл> чи щось таке,яка сором'язпиво пiдкреслюва-
ла i] напитi моподiстю груди.

ми обое знiтилися.

- Mademoiselle SibiПa? - спитав я.

- Oui, - вiдповiпа дiвчина, похапцем додавши: - Ohui, ohui. ЕпtrеzЗ.
Немов тихеньке схJIипування. Ледь чутно вимовивши перше oui май-

же звичайним тоном, Bolta вмить додала слiдом наступне оhui,вдлмаючи

' У прекрасному Неаполi (iz.).
2 [оброго дня, пане Ямбо... тобто вибачте, пане Ьодонi (фр.).
3 Так-так, про"rу (фР.),

47



повiтря, вiд чого те слово набувало пегкого горпового звучання, а потiм
знову видихаючи, iще раз ohui з педь вiдчутними питапьними iнтонацiя-
ми. У всьому цьому чупося нiби дитяче знiяковiння й одночасно з тим
якась звабпива сором'язливiсть. Вона вiдступипася, давши MeHi пройти.
Я вiдчув солодк)rвато-витонченi пахощi парфумiв.

Якби мене спитапи, як мае вигпядати букiнiстична крамничка, я 6
описав i1, як щось подiбне до того, що постало перед Moi очi. Шафи з

темного дерева, вщерть повнi антикварних книц важкий квадратний стiп,
теж завалений старовинними книжкilми. У кутку - невеличкий стiл, на
яkому cToiTb комп'ютер. З обох бокiв BiKHa з матованого скпа висять
кольоровi мапи. У KiMHaTi м'яке свiтло вiд широких зелених ламп. 3а

дверима - продовryвата вузька комора, здаеться, ддя упакування книг
на прод:Dк.

- Отож, ви - Сибiлпа. Чи MeHi звати вас мадемуазепь Сибiлла? Ка-
жуть, у вас прiзвище, яке луже важко вимовити...

- Сибiлла Ясноржевська, так, для iтапiйцiв воно дещо складне, Але
ви завжди звали мене просто Сибiлпа, i все.

Я вперше побачив ii усмiшку. Я сказав, що хочу освоiтись i погпянути
на найцiннiшi книги з копекцii.

- Там,6iля дальньоi стiни, - мовипа дiвчина i, звiвшись на ноги, пiш-
ла показати MeHi потрiбну шафу. Вона ступапа тихцем, педь торкаючись

допiвки своiми тенiсками. Хоча, можливо, нечутними ii кроки робив па-
пас, На mвое лuчко, о ёiво юна, неначе miнь ляzпа свялценна, дедь не про-

декпамував я вгодос. Але HaToMicTb промовив:

- А хто такий Кардареллi?

- Що? - перепитапа дiвчина, повертаючи гопову, i вiд того вопосся
ii копихнулося.

Не зважайте, - вiдповiв я. - Краще подивимося книжки.
Гарнi примiрники, пахнуть давниною. Апе не у Bcix бупи вкладки на

спинцi з назвою книги. Я витяг iз шафи одну з них. Iнстинктивно розкрив
на титулцi, щоб гпянути назву, але виявилося, що у книзi ii немае. Отже,

це iнкунабуryм в оригiнальнiй папiтурцi шiстнадцятого стопiття з бур-
дюка свиноматки з хоподним вiдтиском. Я провiв долонею по краях, вiд-
чуваючи тактидьну насоподу. <Трiшки потертi ранти). Я почав гортати
сторiнки, мацаючи lx пальцями, щоб вiдчути, чи справдi вони шарудять
так,як розповiдав [жаннi. [йсно,шарудять. <Попя чистi i широкi. OTaKoi,
незначнi жовтуватi патьоки на cTopiHKax у кiнцi, дещо пiдточена сигна-
тура, але, хвалити Бога, до тексту не дiйшпо. Прекрасний екземппяр>.
Я перейшов до колофону, знаючи, що зветься BiH саме так, i промовив по

48



скJIад:rк <Venetiis mепsе Septembri...>| 1497 piK. А чи не може це бути...
Я перегорнув на першу cTopiHKy. Побачив назву: <larпblichus de пysteriis
Деgурtiоruп>2.

- I]e перше видання Ямвпiха у перекладi Фiчiно, чи не так?

- 3BicHo, це перше... mопsiеur Боl,онiВи пригадуете?

- Hi, я нiчого Ее пам'ятаю, ви б мапи це знати, Сибiлло. Я просто
теоретично знаю, що Ямвпiх у перекпадi Фiчiно вперше побачив cBiT
1497 року...

- Так, я ще маю призвичаiтись. Рiч у TiM, що ви страшенно пишалися
цим справдi прекрасним примiрником. Казали, що наразi BiH не продаеть-
ся, бо ix лишилося надто мало. Що треба зачекати, поки BiH з'явиться на
якому-небуль аукчiонi чи в американських катапогtlх, бо ж вони дуже
спритно наганяють цiни, а тодi виставимо наш примiрник.

- Он яь то я дуже завбачпиьий i здiбний пiдприемець.

- А я казапа, що то у вас така вiдмовка i ви хочете трошки притри-
мати цей примiрник дпя себе, щоб час вiд часу ним миrryватися. Апе по-
зiцк ви ьирlлллппи пожертврати Ортелфом, маю дJIя вас гарну звiстку.

- Ортелфом... яким?

- Виданням 1б06 року, зi сто шiстдесят шiстьома кольоровими cTopiH-

ками i пок;Dкчиком. В оправпеннi сiмнадцятого сторiччя. Ви так тiшили-
ся, що змогпи придбати майже за безцiнь цiлiсiньку бiблiотеку командо-

ра Гамбi. Нарештi, ви вирiшили внести цю книжку до катапоry. Тож, поки
ви... поки вам було зпе, я спромогдася продати ii. Книжку купив один
клiенъ BiH новачок у цй справi i, на око, аж нiяк не бiблiофiл, радше з тих
людей, що вкJIадають грошi заради зиску, бо десь почупи, що антикварнi
книги наразi швидко дорожчають.

- Прикро,яка книжка дарма пропала... i за скйьки?
,Щiвчинi, здаеться, нiяково було казати таку суму вгопос, тоЙ вона взя-

ла клаптик паперу, написала i подапа MeHi.

- Ми внесди цей екземпляр у катапог (за договiрними цiнами>. Ви
бупи не проти поторгратись. Я заправипа за примiрник максимальЕу

цiну, а той добродiй, HaBiTb не торryючись, пiдписав чек i - шукай BiTpy
в попi. Як кажуть у Мiпанi, (з нirтя>, просто з рук.

- Нiчогенькийу нас розмах. Я й не здогадувався, що поточнi цiни
TaKi захмарнi. Вiтаю, Сибiлпо, i скiльки HirM це коштувало?

- Власне, практично aHi копiйки.3авмки залишк.lм бiблiотеки Гамбi,
ми помаrrу вже майже повернупи собi ту суму, яку спдатили за всю копек-

l Венецiя, мiсяць вересень (паtп.),
2 <Ямвлiх про египетськi йcTepii> (лаm.).

4 Умберто Еко 49



цiю, так би мовити, без бою. Я вже подбала про те, щоб кошти занесли на
банкiвський рахунок. Апе гадаю, що оскiльки цiна не була зазначена у
каталозi, то, якщо пан Лаiведдi нам не вiдмовить, ми добре зведемо свiй
податковий баланс.

- Отже, я з тих, хто ухиляеться вiд сплати податкiв?

- Hi-Hi, монсеньйор Бодонi, Ви робите все те, що й вашi колети. Зага-
IIом ви сплачу€те все, що треба, але на певних, дуже прибуткових оборуд-
ках ви, так би мовити, <трiшечки собi допомагали). А в iншому ви зраз-
ковий платник податкiв. На дев'яносто п'ять вiдсоткiв.

- Пiсля TaKoi оборудки я стану зразковим пдатником податкiв на
п'ятдесят. Я десь читав, що зразковий громадянин мае пла,гити податок

до ocTaнHboi копiЙчини. - Раптом MeHi здалося, що Moi слова принизили
дiвчину. - Апе не зважайте, я сам побалакаю з Лаiвеллi, - мовив я по-
батькiвськи тепIIо.

OTaKoi, (я сам про все подбаюо. Тепдо, по-батькiвськи? Ъж я вiдрiзав
майже грубо;

- А тепер залиште мене з моiми книгами.

Щiвчина вiдiйшпа геть i мовчки сiпа за комп'ютер.
Я роздивпявся книжки,гортав сторiнки. <Божественна комедiя> Данте,

надрукована Бернардо Пеналi 149l року, <Фiзiогномiка> Скота 1,477 року,
<Чотирикнижжя> Птопомея 1484 року, <Календар Реджiмонтано> 1482 ро-
ку. Але в моiй копекцii не бракрало книжок i з наступного стопiття. При-
MipoM, ось пречудове перше видання <Нового театру) Зонка i дивовижна
<MexaHiKa> Рамеддi. Я знав напам'ять кожну з цих книц yTiM, як i будь-який
букiнiсъ що з годови може прочитати кожний зi cBorx каталогiв, але я й
гадки не мав, що володiю такими цiнними примiрниками.

Отже, по-батькiвськи... Витягаючи книги з шафи i потiм ставдячи свiй
скарб на мiсце, я безперестанку думав про Сибiплу. Поза всяким cyMHi-
вом, [жаннi зробив MeHi недвозначно лукавийнатяк. Паопа не казада MeHi
про дiвчину аж до ocTaHHboi митi, але все ж таки вжила кiлька маЙже
дошку[ьних слiв, HaBiTb попри те, що вона говорипа безпристрасно. Та
оте (ваша спiпьна забавка>, (може, аж занадто гарненька>... Власне, у тих
сповах не бупо й краплi ворожостi, але Паола задедве не бовкнула, що у
тихiй водi...

Невже ми з Сибiллою крутимо амури? Розryбпене дiвча зi Сходу, мае
до всього цiкавiсть. Раптом зустрiчае зрiпого чоловiка - а на час ii при-
iзду я був майже на чотири роки мо/Iодший, - дпя Hei BiH - авторитец
ба бiльше - бос, його знання багато глибшi за Ti, що мае вона сама сто-
совно старожитнiх книг. Щiвчина вчиться, ловить кожне його слово, вона
вiд нього у захватi. А чоловiк зустрiв iдеальну уlеницю, прив абпиву, здi6-
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ну, яка так тремтливо схJIипуе ((oul, ош, oul), вони працюють разом, що-
дня, з ранку до ночi, вони caмi у чiЙ студii, вони спiдьники у прiбних i не

дуже trouyailles|.I ось одного дня вони ненароком наштовхуються одне
на одного в одвiрку i - гру aMypiB розпочато. <Апе на бога, дiвчинко, ти
ж така мопода, знайди собi когось молодшого, адже я вже в тому вiцi, не
сприймай мене так серйозно>. А вона: <Hi-Hi, я вперше вiдчуваю щось
таке, Ямбо). II]ось це схоже на зzulложене (мило). Гаразд, далi теж буде,
як у <милi> чи у любовному poMaHi: <Ямбо, я так тебе кохаю i вже не можу
дивитися у вiчi твоiй такiй гарнiй i ласкавiй дружинi. У тебе двое дочок,
i ти вже маеш oHyKiB>. - <Щякую, що нагадала про те, що я вже порохня-
ва колода>. - <Hi-Hi, не кажи так, у тебе бiльше мужностi, анiж у Bcix тих...
кого я зустрiчала. Моi однолiтки видаються MeHi смiшними, але, можливо,
буде правильнiше, якщо я пйу>. - <Чекай, ми ж можемо просто залиlitи-
тися друзями i дапi зустрiчатися щодня). - <Але хiба ти не розумiеш, що
саме бачити тебе щодня MeHi несипа, i через це ми не можемо бути дру-
зями), - <Не кalt(и так, Сибiпдо, давай помiркуймо. Одного дня ти вже
не прийдеш до студii, я затепефоную i скажу, що накладу на себе руки, а

ти вiдповiси, щоб я не був дитиною iщо tout passe2,aпe потiм ти перша не
витрима€ш i повернешся). I так тривае вже чотири роки. Чи вже давно
не так?

Здаеться, я завчив yci кпiше, апе не вмiю лiпити з них хоч щось прав-

доподiбне. Чи, може, цi icTopii саме тому TaKi неймовiрнi i TaKi незвичай-
Hi, що цi банальностi сплiтаються у них найнеймовiрнiшим чином i rx уже
не розппутати. Але коли ти сам переживасш цю банальнiсть неначе впер-
ше, сорому не вiдчуваеш.

Чи, може, все ж таки вся ця iсторiя не така вже й неймовiрна. I-{ими

днями я почав думати, що не зазнаю вже жадання, але щойно я побачив
fr, я вмить вiдчув, що значить <жадати>. Я маю на увазi особу, яку побачив

уперше. А уявiть, що означатиме ддrI мене бачити ii щодня, ходити з нею
поряд, бачити, як вона пливе навкруtи, немов ступае водою. Апе я, звiсно,
KiDKy це, аби не мовчати. Я б нiколи не навaDкився пiдiйти першим, тим
паче у тому cTaHi, в якому я наразi перебуваю, у такiй ситуацii. Тим бiпь-
ше, якою б сволотою я тодi був, 1r.lинивши так з Паопою. Вона ж бо для
мене як Непорочна,Щiва, HaBiTb подумки, Чудово. Але як же дiвчина?

Можливо, ii почуття у розпапi. Може, вона хотiпа звернутися до мене
на (ти) чи просто на iм'я. Ьалити Бога, францу3и кажуть кви>, HaBiTb

коли лягають в одне пiжко. Може, вона хотiпа кинутися MeHi на шию,

' Битвах (фР.).
2 Усе мине (фр.).
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хтозна, як вона стрiDкдала протягом ycix цих днiв. Апе ось явивсь я, як
Ясне Сонечко: кЯк ся маете, мадемуазеIIь Сибiлло? Обдиште мене з моiми
книгами. Щякую, ви TaKi ласкавi>. I дiвчина розумiе, що вже нiкопи не
cK:DKe MeHi правди. Можпиво, то й на краще, iй уже час знайти собi хлоп-

ця. А як же я?
Звичайно, про те, що я зараз не при собi, записано HaBiTb у моiй icTopii

хвороби. То чому я сушу собi мiзки? Звiсно, я працюю з принадною дiв-
чиною, а тому очевидно, що Паопа гратиме родь ревнивоi дружини, хоч

це звичайнiсiнька гра мiж старим подружжям. А Щжаннi? Саме Щжаннi
заговорив про красунечку Сибiшry. Може, це BiH утрача€ годову через цю
дiвчину? Унадився ходити до студii пiд приводом податковоi документа-
цii i робить вигlIяд, що захопдюеться шурхотом стародавнiх cTopiHoK. Ще
BiH запав на дiвчисько, а я тут - як п'яте колесо до воза. А цей Щжаннi, з

нас же обох пiсок сипIIеться. CTapi шкарбуни. I BiH хоче вкрасти, власне,
вкрав жiнку Moci Mpii? OTaKoi: <Жiнку Moei Mpii>?

Я гадав, що MeHi стане сил жити помilк стiлькох незнайомих MeHi лю-

дей, але зробити це стало ще вчDкче, вiдкопи у моiй головi поселилися цi
старечi фантазii. I MeHi зде вже вiд того, що я можу зробити бопяче iй,
Отже, ба як... Хоча що ж дивного в тому, що я не хочу образити свою
прийомну дочку? Як дочку? Щнями я вважав себе педофiлом, а зараз що,
виявля€ться, що я ще й охочий до iнцесту?

Врештi,6оже мiй, хто ж сказав, що ми з нею кохадися? Може, то був
лише поцiлунок, один-однiсiнький поцiлунок, i все. Платонiчний потяг.
Один зумiв зрозумiти те, що вiдчувала iнша, i навпаки, але HixTo з них двох
так нiкоди про це i сдовом бiльше не прохопився. Як коханцi Кругпого
сто/ry, ми протягом чотирьох poKiB спали, кладrIи помiж собою меч.

О, серед Moix книг е ще й <Stultifera паvis>>\. Проте, не думаю, що це
перше видання, та й сам примiрник не в надто гарному cTaHi. А що це -
<De proprietatibus rerum>> Бартоломiя Гпенвiпьського?2 Все до цяточки роз-
бите по рубриках, шкодq що вона у сучаснiй папiтурцi, стилiзованiй пiд
старовину. Гаразд, повернiмося до справ.

- Сибiлпо, а <Stultфra пavis,,>, це ж не перше видання, чи не так?

- На превепикиil жадь, Hi, монсеньйtrре Бодонi. Наш примiрник ви-

давався Опьпе 1497 року, Перше видання теж було Ольпе, але в Базелi
1491 року. I воно нiмецькою: <Das Narren Shyб. А ось перше видання да-

I <Корабель дурнiв> (лаtп.) - сатирична поема нiмецького rrисьменника Себасть-
яна Бранта (1458-1521).

2 Барmопомiil (Варфопомеil) lленвiпьськuй - англiйський францисканець XIII ст.,
автор твору <Про властивостi речей> (<De proprietatibus rеrчm>), що був надрукова-
ний у Страсбурзi 1488 року.
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тиною, як наше, вийшпо у 1497 роцi, у березнi. А наш примiрник, якщо ви
глrIнете на копофон, виЙшов у серпнi. Мiж першим виданням i нашим
еrcемппяром бупо ще KBiTHeBe i пипневе видання. Апе справа не стiльки

у датi видання, скйьки у cilмoмy примiрнику. Як бачите, BiH зовсiм не пасий
IIIматочок. Не скажу, що це викидний товар, але нема чим козиряти.

- Сибiлло, ви така обiзнана, i що б я без вас робив?

- Ife ваша наука. Щля того, щоб полишити Варшаву, MeHi довелося
вдати з себе grапdе sayante|, але якби я не зустрiла вас, то й досi булаб
такою ж недоучкою, якою приrхапа.

Обожнювання, поклонiння. Вона намагаеться щось MeHi сказати?
Я пробурмотЬ: <Les irmourerrx fervents et les savants ачstёrеs...>2 Але

я зiграю на випередження.

- Нiчого, нiчого, MeHi спав на гадку один вiрш. Сибiлло, треба дещо
прояснити. Можливо, з часом я здамся вам цiлком нормапьним, апе знай-
те, що це не так. Усе те, що сталося зi мною в минупому, геть усе, розумiете,
зараз для мене немов дошка, з якоi витерпи Bci записи ryбкою. Щаруйте
MeHi мою q/перечливiсть, та все це дпя мене наразi немов недоторканна
TeMiHb. Ви маете мене зрозумiти, не втрачати надii i... бути пор1^l, Чи я
зрозумiпо висповився? Про мене, цiпком. YTiM, до Moix спiв можна поста-
витися двозначно.

- Не турбуйтеся, монсеньйоре Бодонi, я все розумiю. Я з вами i нiде
не дiнуся. Я чекатиму...

А що як i справдi,у тихiй водi?.. Кажеш, що почекаеш, поки я приЙду

до тями, тобто почекаеш, як це роблять yci iншi, чи почека€ш, поки я
пригадаю, як бупо все мiж нами? А якщо справдi нас щось пов'язувало,

що ж ти робитимеш, щоб я в подапьшому швидше пригадував? А чи ти
вiд щирого серця хочеш, щоб я все пригадав, але й пальцем не поворух-
неш, бо (тиха вода) - то не про тебе. Чити та жiнка, що мовчки кохае,

бо не хоче мене хвилювати? Терзаешся, бо таким уже прекрасним cTBopiH-
ням уродидася,але повсякчас подумки повторюеш, що це слушна нагода

ддя того, щоб ми обое врештi взялися за голову? I ти пожертвуеш собою,
нiколи i натяком не допоможеш MeHi згадати, не торкнешся ненароком
надвечiр Moei руки, щоб я мiг насоподитися своiми тiстечками-мадлен-
ками? Ти, що з гордощiв любовних вiриш, що бiльш HiKoMy, лиш тобi
пiдвпадно вiдкрити дlrя мене Сезам. Що для цього тобi достатньо торк-
нутися бiлявим завитком Moei щоки, нalхиляючись, аби подати MeHi кар-

| Усеэuайка(фР.).
2 Шарль Бодлер, вiрш <Кiшка> зi збiрки <Квiти здао: uЙ палкi коханцi i поважнi

вченi перед кохаЕЕям не ладнi встояти в час эрiлостi cBoei>l (фр.).
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тку. Чи сказати ще раз, майже ненароком фразу, яку я почув вiд тебе, коли
ми зустрiпись уперше, за якою Bci цi чотири роки ховаIIись нашi почуття,
повторюючи i], немов потайний код. Якiй пише ми дво€ надавапи сипиil
змiсту. I таемницю цю зна€мо лише ми двое. Як-от: <Тu прuйёеul, я пебе
кохаю. I-|e на dобро. Пimu, мuлуючuсь, Dо zаю. - Вона: <А ёо бюро?>l Та це
сказав Рембо.

Що ж, спробуемо дещо прояснити,

- Сибiпло, можливо, ви кличете мене монсеньйор Бодонi, бо сьогод-
Hi ми з вами немов уперше зустрiпися, але ж ми працюемо з вами вже

давно i звиклиназивати одне одного на ((ти), як заведено за таких обста-
вин. То як ви до мене зазвичай звертаетесь?

Щiвчина почервонiпа, i знову почулося те чутт€ве схпипування <oui,

oui, oui>.

- Я зазвичай зву тебе Ямбо. Ти з першого дня намагався зробити так,

щоб MeHi було зручно.
ii очi засвiтипися щирим щастям, немов у Hei з д}шi KaMiHb упав. Але

говорити одне одному (ти) ще нiчого не означае. HaBiTb Щжаннi, а ми
кiлька днiв тому заходиди у його конторку, звертаеться до cBoei секре-
тарки на (ти).

- Отож, - виryкнр я радiсно, - бупемо чинити, як ранiше. Ти знаеш,

що може допомогти MeHi чинити, як ранiше.
Але про що вона подумала? Що саме означали дпя неi слова (чинити,

як ранiше>?

Повернувшись додому, я нiч не спав, а Паола гпадида MeHi вопосся.
Я почувався перепюбцем, хоча не cKoiB нiякого грiха. З iншого боку, тур-
бувався я зовсiм не про Паопу, а про свою особу, Я повторював собi, що
вся радiсть вiд пюбовi в тому, щоб пам'ятати, що ти кохав. Деякi люди
живуть одним-€диним спогадом. Примiром, €вгенiя fранде'. А як забути
tlpo сво€ кохання? Апе, можливо, ще гiрше, коди покохав, не пам'ятаючи
про це, i сумнiватися,чи зазнilв кохання взагапi. Та, мо)tе, Я через сво€
марноспавство не врilrував iншу можливiсть: що я шапено закоханий i
робпю iй аванси, а вона rречно i нiжно, але рiшуtе дае MeHi вiдкоша. Вона
lIиша€ться, бо я все-таки джентдьмен, тож з того дня поводжуся так, нiби
нiчого не трапилось. Вона почува€ться комфортно у чiЙ студii, чи не може

дозвопити собi втратити гарну роботу, але потай вона HaBiTb не усвiдом-

' Вiрш Артюра Рембо <Нiнин одвiт> (пер. ВсевопоёаТкаченка).
2 Героiня однойменного роману Оноре де Бальзака, що багато poKiB чекапа на

повернення свого кузена, котрого покохала,1 яка протягом ycD( PoKrB чекання згаду-
вала кiлька днiв, що вони були разом.
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пю€ цього, та iй лестить мiй учинок. Поза тим, я зачепив iT жiноче
марнопюбство, i вона, не зiзнаючись у цьому собi самiй, тiшиться з того,

що ма€ надi мною певну владу. Uпhllumеusе'. Або ще гiрше: ця (тиха вода>

пустида на свое дно цiлiсiнький мiй статок, змушуючи мене виконувати
cBoi бажання. I цiпком зрозумiпо, що я передав усе до ii рук, вкпючно з

iHKaco, правом на внесення i зняття коштiв з paxyHKiB. I я, як професор
Унрат2, уже проспiвав свою останню пiсню, я пропаща пrодина, i MeHi бупо
вже не втекти. Я перестав показуватися дюдям на очi. Хтозна, можливо,

у чiй недузi мiЙ порятунок. Не все те лихо, що лихом зветься. Якиil я
жапюгiдний, як lt(е я псую все, до чого торкаюся, може, вона ще незайман-
ка, а я роблю з Hei шльондру. Хай там як, а пiдозри, вiдступництво лише
все погiрпгlпоть: коли не пам'ята€ш cBoei пюбовi, не можеш знати, чи пред-

мет твого кохання був вартий TBotx почуттiв. З тою Ванною, яку я зустрiв
якось уранцi кiпька днiв тому, все зрозумiло: то був яъниil флiрт, пиш нiч
чи двi, може, потiм кiпька сповнених вiдчаю днiв, та Й по всьому. Але в

даному випадку на кону чотири роки мого життя. Ямбо, а може, ти зараз

закоху€шся, може, аж до сьогоднi мiж вами нiчого не було, i саме зараз ти
мчиш назустрiч своiй загибепi? I пише тому, що вважаеш себе прокпятим
i вопiеш вiднайти свiй рай? Кажуть,бувають бовдури,якi шукають забут-
тя на денцi ппяшки чи вживають наркотики, звертаючись до самих себе:

<О, я бiдопашний, якби я пишень мiг про все забутио. Але я один знаю,

цо значить <забути>. Я ж бо знаю, що забуття - то найстрашнiше жахiт-
тя. Чи icHye наркота, що допомагае згадати?

Може, Сибiлла...
Ну ось, знову починасться. Як я поmай заёuвпюся на rпебе, ёапеку, немов

короlЕвь поспава велuчна, вопосся нвфане, Й памоРочumься MeHi в еоповi.,.Э

Наступного ранкуя взяв TaKci i поiхав до Джаннi в офiс. Я спитав його
просто в очi, що BiH знае про нас iз Сибiплою.3давапося, що таке мое
прохання бупо йому як грiм посеред ясного неба:

- Але ж, Ямбо, Bci ми потроху втрача€мо голову через Сибiллу: я,ти,
TBoi копеги i HaBiTb дехто з TBoix клiентiв. [eKoTpi прихомть до тебе у
крамничку лише для того, щоб помилуватися цiею дiвчиною. Але то все

жарти, парубоцькi штучки. Ми по черзi беремо на кпини один одного
через це. А нещодавно ми пожартували i з тобою: <Агов, здаеться, мiж

l uTa, що запалюе серцяD (фр.) - вираз, що застосову€ться до жiнок, якi (запалю-

ють ceptи>, нiчого не даючи HaToMicTb.
2 Герой однойменного роману Генрiха Манна, пiтнй r{итель, що закоху€ться у мо-

лоду спiвачку з кабаре, яка, ставши його дружиною, повсякчас принижуе його.
] З вiрша Вiнченцо Карделлi <.Юнка>.
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вами з красунечкою Сибiплою жарко>, Iнодi ти смiявся й пiдiгрував,уда-
ючи, що мiж вами кипуча пристрасть, а iнодi прохав припинити, кажrIи,
що вона могда б бути тобi за доньку. То все забавки. Ъму я й спитав тебе
про Сибiлпу того вечора, гадав, що ти вже бачився з нею, i xoTiB дiзнати-
ся, яке врiDкення вона на тебе справипа.

- Ъ я нiколи не казав тобi нiчого такого про нас двох?

- А що, бупо щось цiкавеньке?

- Не хитруй, ти ж знаеш, що я - безпам'ятниiт., I я приrхав, щоб
дiзнатися, чи я коли-небудь розповiдав тобi щось таке€.

- Hi слова. Що речi, про cBoi походеньки ти завжди MeHi звiрявся,
може, HaBiTb, щоб я тобi позаздрив. Про KaBacci, про Ванну, про амери-
канку з пондонськоi книгарнi, про прекрасну голпандку, заради якоi ти
тричi навмисно дiтав у Амстерпам, про Сильвану...

- Ну ж бо, якиit за мною тягнеться шпейф?

- [овжелезниil,. Щпя мене, патодогiчного однолюба, так аlк занадто

довгий. Апе присягаюся, про Сибiпrry ти нiкопи нiчого не казав. А що ти
собi втовкмачив у голову? Так, l.чора ви зустрiпись, вона була до тебе
привiтна, тож ти подумав, що бути поруч Hei i не мати на думцi нiчого
такого бупо б неможливо. Ти звичайний чоповiк, i я, певна рiч, не чекав,

що ти зайдеш i скажеш: <Агов, а що це тут за хiвря?> KpiM того, жоден з

нас так i не дiзнався, чи мае Сибiппа особисте життя. Завжди привiтна
i готова прийти на допомоry хто б не просив, неЕаче мае на MeTi тiпьки
йому i догодити. Iнодi дiвчата бувають звабпивими саме тому, що не пус-
кають бiсики. Справжнiй крижаний сфiнкс.

Ймовiрно, Щжаннi говорив цiлком вiдверто, але це ще нiчого не озна-
чапо. А якщо Mi;t< мною i Сибiдлою виникllо щось набагато серйознiше за
те, що було з iншими? Якщо вона бупа саме Тiею, i я не зiзнався HaBiTb

Щжаннi? I-{e мапа бути наша з Сибiллою соподка змова.
Чи, може, все зовсiм не так. Крижаний незворушний сфiнкс поза ро-

ботою мае особисте життя. Може, HaBiTb зустрiчаеться вже з кимось. Вона
iдеапiстка i не змiшуе роботу й особистi стосунки. А мене роз'iдають
ревнощi до невiдомого суперника. Моэrcе, копuсь mвiй цвim укРаDуmь, жu-
вець цноmлuвuй, рuбапчuнi pyKu mебе зiрвуmь, не знаючц чарiв сuлu,..

- Ямбо, я знайшла для тебе чудову (вдову>, - промовида Сибiлпа,
хитро примружуючи очi. О, вона вже поводиться зi мною невимушено,
i це приемно.

- Я*у ще вдову?

Щiвчина пояснила MeHi, що у букiнiстiв такого рiвня, як я, icHye декiпь-
ка способiв, як можна заробити, купуючи книги. Iнодi просто до студii
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забiгае якиftсь простак i питае, чи вартуе його книжечка якш(ось гроше-
нят, i якщо так, то хоче знати цiну.I тут усе залежить вiд TBoei чесностi,
хоч, звiсно, ти з:rDt(ди намагаешся пiдзаробити. Чи приходить певна осо-
ба, колекцiонер у cкpyтi, який, звичайно, прекрасно знае цiну свого това-

ру, i тут ти можеIц накинути щонайбiльше кiпька копйчин. Можна ще
купувати поти на аукцiонах, i там може виilти дiло, лише якщо ти один
знаеш, скiльки насправдi коштуе та книrа, апе ж колеги TBoi теж не йопо-
пи. У цьому разi навар зовсiм незначний, i заробити можна пише на дiйс-
но дорогих екземплярiш. Ще ти купуеш у cBorx колец примiром, якщо у
нього е книга, до якоi його клiентура зовсiм не виявляе цiкавостi, тож BiH
скидае цiну, а ти купуеш,6о саме знайшов i] падкого поцiновувача. Врештi,
icHye ще стратегiя стерв'ятника. Шукаеш заможнi родини, велич яких
занепадае. Апе вони мають старовиннi ма€тки i запипенi бiбпiотеки, тож
ти чека€ш, поки пiде на той cBiT старенький дiдусь, чоловiк чи дядечко. А
спадкоемцi вже не знають, куди тiкати вiд cBo'lx проблем, i вже розпроду-
ють старовиннi мебпi, коштовностi, аде й гадки не мають, як оцiнити Tolil

книжковий стос, до якого, звiсно, вони й жодного разу не загпядали. Про-
те (вдова) - це цiлком умовний TepMiH,6o траппяються i небожi, що
хочуть щонайскорiше здихатися кiлькох триклятих примiрникЬ, щоб
отримати на руки трохи швидких грошеняц а якщо то ще й ryльвiса чи
наркоман, то дпя нас ще й краще. Тож з'явпяешся на порозi ти, на два чи
три днi зачиняешся у ToLry просторому похмурому сховищi, а потiм ви-

рiшуеш, як тобi дiяти,
Але цього разу йдеться саме про вдову. Сибiпла якось дiстапа конфi-

денцйну iнформацiю (<це Moi маленькi таемнички>, казапа вона задо-
волено i пустотливо), i, видаеться, <вдовиli були MoiM коником. Я попро-
хав Сибiллу пiти зi мною, адже якби я пiшов cilм, ризикував би, що не
впiзнаю потрiбну книжку. <<Якиit у вас чудовий будинок, синьйоро>. -
<Так, дяк}rю, може, трохи коньячку?> А потiм - нумо порпатися в бi6-
пiотецi, Ьоuquiпеrl, browsiпg,,.2 Сибiпла нашiптувапа MeHi правипа гри.
Зазвичай тобi траппяеться двi чи три coTHi невартiсних екземплярiв, ти
вiдразу зауважуеш cTapi Бiблii й теопогiчнi трактати, якi тут-таки йдуть
на ярмарок Святого Амвросiя3, як i твори в одну дванадцяту сторiнки
вiсiмнадцятого стопiття, вкJIючно з пПодорожами Телемаха), книжкaми
про утопiчнi мандрЬки, Bci оправпенi в однаковiсiнькi палiтурки, rx з

руками вiдiрвуть дизайнери з iHTep'epa, якi купують rx кiлограмalми, не

l Порпатися у старих книжкй Фр.).
2 Шукати, перебирати (анzл.).

'Ярмарок, який щорlчно вiдбуваеться у Мйанi бiля церкви Святого Амвросiя,
де ро9продують усiляке дахмiття.
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вiдкриваючи. Потiм дрiбноформатнi абищицi сiмнадцятого стопiття, на
зразок <Риторик до Гереннiя>, Щицеронiв, якi не вартують aHi копiЙки
та годяться хiба що ддя вуличних гендлярникiв на ппощi Фонтанелла
Борfезе у Римi, де ix зiпlсrуть удвiчi дорожче реальноi BapTocTi охочим
похизуватися своею (книжечкою шiстнадцятого столiття>. Але ти вишу-
куеш, порпаешся, i овва - Щицерон, але не абиякий,, а вiддрукований
апьдiйським курсивомi, i HaBiTb iдеапьна <Нюрнберзька xpoHiKa>, Ропен-
BiK, <Вепике мистецтво свiтда й TiHi> Kipxep'з дивовижним гравiюванням
i кiлькоМа пожоВклими сторiнками, що дlrя тогочасного паперу рiч не-
звична, HaBiTb чарiвливий Рабле, вiддрукований у <Chez |еап Frёdёriс
Bernard> |7 4l-ro, комппектний тритомник iH-KBapTo з iпюстрацiями Пi-
кара, у чудовiй папiтурцi з MapoкKaнcbKoi червоноi.шкiри, iз зопотим
вiдтиском на кришках, iз конгревним вiдтиском i позопотою на корiнцi,
з форзацом iз зепеного шовку з позолоченим зубцюванням, який дбаft-
лпвиil хазяiн обачно загорнр блакитним папером, щоб не пошкодити,
саме тому на перший погляд BiH не справляе жодного вр:uкення.3вiсно,
шепотiпа Сибiппа,це не <Нюрнберзька xpoHiKa>, бо оправпена в сrIасну
папiтуркр хоч i зробпенадбаft,ливим майстром з <Riviere & Son>. Фосат-
Ti з руками б вiдiрвав - я пiзнiше тобi про нього розповiм, BiH копек-

цiонуе папiтцlки.
Врештi, ми вiдiбрапи з десяток книц якi, якщо ix вигiдно продати,

потягнуть на сотню мiльйонiв лiр, за caMi лишень <Хронiки> можна от-

римати щонайменше п'ятдесят мiпьйонiв. Хтозна, як цi книжки опини-
писяу цьому домi, адже покiйний був HoTapiycoм i, вочевидь, скнарою, а

книги були для нього лише (статус-симводом>, тож, певно, i купував BiH
ix лише мапим коштом. Справдi цiннi книги BiH, певно, придбав poKiB з

сорок тому, i то випадково, у часи, коди книжки викидапи на смiтник.
Сибiппа проiнструктувала мене, як годиться дiяти у таких випадках.
Я покликав хазяйку. А надапi почувався так, нiби все життя тiльки це й

робив. Я повiдомив жiнцi, що, хоча в бiблiотецi бупо багато рiзноманiтних
екземплярiв, але то все порохня. Я виклав на стiп найбiльш жапюгiднi,
покоцанi примiрники, з почервонiлими сторiнками, ппямами вiд воло-
гостi, прошивка розсипаеться, марокканська шкiра з обкладинки ма€ та-

1 Шрифъ якиft бупо винайдено в ХV столiттi для видавця Альдо Мануц,lя i який
iMiTyBaB почерк Петрарки.

2 <Нюрнберзька xpoHiKa>> (1493) - одна з найкратцих перших друкованJ4к книг.
ВернеР Ролевiнк(|425-15О2) - нiмецький письменник. Всесвiтню iсторiю <Fasciculus
temporum) за його авторством ввaDкають найкрасивiшою iлюстрованою кЕигою
ХV столiття. <Аrs Magna Lucis et UmЫае>, <Велuке мuсmецmво свimла й miHi> - кЕи-
га Афанасiя Kipxepa (1602-1680), нiмецького езуiта.
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wrй виrпяд, нiби по нiй пройшлися наждачним папером, червоточини,
мов мереживо.

- Погляньте-но, докторе, - додавапа перцю Сибiпла, - цi загибини
неможливо буде вирiвняти HaBiTb пiд пресом.

Я згадав ярмарок Святого Амвросiя.

- Панi, я HaBiTb не певен, що зможу збути все це, але розумiете, ябщо
все це пишитив будинку, то витрати на зберiгання зпетять до небес. Я па-

ден заплатити п'ятдесят мiльйонiв допарiв за всю партiю.

- Ви називаете це партiею?
Апе Hi, п'ятдесят мiльйонЬ за прекрасну бiбпiотеку, на зiбрання KoTpoi

Гi чоловiк покпав життя, видапися жiнцi плюндруванням пам'ятi покiй-
ного. Переходимо до наступного етапу нашоi стратегii,

- Отже, добродiйко, власне, мене цiкавлять щонайбiпьше цi десять.
Я хочу пiти вам назустрiч i пропоную вам тридцять мiдьйонiв пише за

цей десяток.
Тож панi хазяйка рахуе: п'ятдесят мiпьйонiв за цiлiсiньку бiблiоте-

ку - це образа свiтлоi пам'ятi покiйного, а от тридцять за десять примiр-
никiв - це вигiдно, а для решти книг вона знайде iншого букiнiста, щед-

рiшого i не такого комизливого. Справу зробпено.
Ми поверталися до студii щасливi, немов двiйко школярЬ,якi щойно

втнупи бешкетпиву витiвку.

- Ми вчинили непорядно? - спитав я.

- Таж, Ямбо, mак чuняmь yci', - А вона граеться цитатами не гiрше
за мене. - Будь-який iнший антиквар дав би iй ще менше за тебе. Поза
тим, ти зауваlкив, якi в тому будинку меблi, картини, скiпьки срiбпа. У цих
пюдей грошей - хоч греблю гати, а до книг iM нема нiякото дiла. А ми
працю€мо заради тих пошановувачiв, для кого все ж таки книги мають

цiну.
I що б я робив без цiеi дiвчини! Водночас незворушна, хитра й нiжна,

як гопубка. У моiй головi знову заметушидися фантазii, знову повертаю-
чи мене Еа трикляту Biry минулих днiв.

Та на мое щастя, вiзит до вдовицi мене зовсiм висн.Dкив. Ъж я вiдра-
зу пiшов додому. Паода заув:DкиIIа, що останнlм часом я маю дещо потух-
пийвиrпяд,не такий жвавий, як зазвичай, швидко втомдююсь. Тому кра-
ще MeHi ходити до студii через день.

Я сипкувався думати про iншi речi.

- Сибiлдо, дружина каже, що я збирав цитати про туман, де вони?

| Натяк на оперу Моцарта <<Так чинять yci жiнки>.
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- Вони булп в жах/Iивому cTaHi, тому я помалу перенесла rx у
комп'ютер. I не дякуй, я мапа з того надзвичайну BTixy. Ходи сюди, я по-
кажу тобi цю течку в компi.

Я знав, що на cBiTi е комп'ютери (як знав, що небом лiтають лiтаки).
Аде певна рiч, я вперше мав з ним справу. Та трапилось так само, як i з
вепосипедом: щойно я поклав руки на кпавiатуру, Moi пlпtки caMi по нiй
забiгали.

Про туман я назбирав принаймнi пЪтораста cTopiHoK. Мабуть, вони
Й справдi бупи MeHi до серця. Осьдечки <Рiвнина>, чи то пак <Флатландiя>

Ебботта. Край подiпений на два окремих вимiри, де живуть пише планi-
метричнi фiryри: трикутники, квадрати, багатокутники.l якже вiдрiзни-
ти себе одну вiд одноi,якщо вони не спроможнi бачити себе з висоти
пташиного польоту i бачать лише обриси? У цьому стае у нагодi туман.
<У ryсто затуманеному просторi об'екти, що знаходяться, скажiмо, на
метровiЙ вiдстанi, е вiдчутно менш чiткими, нiж Ti, що розташованi за

дев'яносто п'ять сантиметрЬ; унаслiдок цього, вдивляючись уважно i не-
зворушно, з вепикою точнiстю можна вирiзнити конфiryрацiю o6'eKTiB,
за якими ведеться спостереження>. Щаспивi цi трикутники, що, пересу-
ваючись у повопоцi, спроможнi щось побачити: осьдечки шестикутник,
а ось - паралепограм. Цi фi"ур" двовимiрнi, але все ж таки бiльш тала-
новитi за мене.

MeHi здалося, що я можу процитувати з гопови бiпьшу частину цих
записiв.

- Але як так може бути, - пiзнiше допитувався я у Паоли, - якщо
я забув усе, що мало до мене стосунок? Я ж самотужки створював ту
добiрку, вкпадаючи в Hei особистi почуття.

- Апе це не TBoi спогади, - вiдповiла вона. - Чому ти tx записав -
тому, що знав напам'ять. Вони е частиною TBorx енциклопедичних знань,
як i Bci iншi вiршi,якi ти MeHi тут цитував першого ж дня, коди ми повер-
нупися.

Хай там як, та я впiзнавав tx з першого погляду. Щобiрка починапася,
звiсно, з уривка з,Щанте:

яь покu хморнарфmае iwпa,
Наш зiр у mемрявi ще неzлuбокiй
Те розрiзня, Dе doci муmь була,

Так мu пiшлu по сmеэrцi нешuрокiй,
Спускаючuсь у ще хIчlурнiшuй край,
I меншов Miil обман, ipic неспокiй|.
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Щ'Аннунцiо гарно написав про туман у своему <НоктюрнЬ: <Хтось

ступа€ поряд мене безшумно, нiби босонiж... Туман застипа€ Iордо, опус-
ка€ться до lIегень. Степиться у бiк Великого каналу, кодиха€ться i скуп-

ry€ться. Невiдомiсть сiрiшае, ста€ lIегковиснiшою, хова€ться в TiHb...

Поряд з будиночком антиквара несподiвано розчиняеться), Отакечки,
антиквар, як чорна дiра, те, що у Hei пада€, нiколи бiпьше не виринае на-

зовнl.
А ось класичний початок <Холодного дому) Щiккенса: <Туман усюди.

Туман униз за рiчкою, спадае помiхt острiвцiв i зелених ц/к; туман сте-
литьсявгору за течiею, збруднiпий помiж корабельних рядiв, що тягнуть-
ся аl*( до берегiв великого (6рудного) MicTa...> 3находжу рядки Емiпi,Щiк-
KiHcoH: <Let us go iп. Thefogis risiпg>|.

- А я не знапа Паскопi, - промовила Сибiппа. - Послухай-но, як
гарно...

Ъпер вона стояпа саме так бпизенько, що могла торкнутися своiми
пасмами Moei щоки. Могпа, аде не торкнулася. [iвчина покинула говори-

ти французькою i почала читати iтапiйською з м'якими слов'янськими
iнтонацiями:

I бочу непорушнi ёерева у леzкiй повопоцi,

I чую, як проmяжпuво еуёе пароппов но tпому боцi.

Сховай, mумане пьмянuй й невiёчуmнuй,

Сховай i mu, ёuме вёосвimнiй,

Увесь cBim навкруz i
Обрiй rпой неmлiннuff.

Вона замовкпа на третьому куплетi.

- Туман... gemica?

- Так, (стогне).

- А, - здавалось, дiвчина зрадiла, що дiзналась нове слово.

Сmоене mуман, завuваючu чуёнuмu повiвамu вimру,

Несамовumо жбурляе засохпе лuсmя у яму веmху.

Червоноzруёка пiрнула у diрку в сухiй оzорожi -
воно завжdu на сmорожi.

У mуманi mрuвожнuй еопос очереmу брuнutпь,

А понаD mуманом ёзвону пуна леmumь',

l Увiйдiмо, туман здiймаеться (анzп.).
2,Щж. Пасколi, <Щiliунок мерця).
3 Дж. Пасколi, <Таемничi гоrtоси>.
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Чудовий туман у Пiранделло, i не скажеш, що сицилiець: <Туман розри-
ваеться на шмаття... Побiпя кожного пiхтаря виднiвся ореод...> Хоча, де
йому'до краси мiланського туману CaBiHiol: <Туман зручний... BiH пере-
творюе MicTa у вепичфнi бонбоньерки, а його мешканцiв - у цукати. Одяг-
нувши каптури, хомть у TyMaHi чоповiки й жiнки. Легенький туманець
застидае iM Hic i ледь вiдкритi вуста...3ала, подовжена безпiччю дзеркап...
обiйнятися, досi видихаючи туман, поки туман за дверима притискаеться

до скла, BiH прозористий, тактовний, безсповесний, заступницький...>
А ось про мiпанський туман у BiTTopio CepeHi:

<TyMaHHuM вечором DBepi розчuненi насmiж у пусmоmу, нiхmо не вхо-
ёumь i не вuхоёuпь, хiба mуман i KpuKu вулuчно2о ?веmяра - параDокс -
оlль Темпо Di Мiпано> - апiбi й блаzословення mуману, все поmа€мне - прu-
ховане, суне просmо на мене, забuраючu вil мене мuнупе, наче iсmорiю, наче
пам'яmь, ёваёuрmuй, tпрuDuрrпuй" mрulцяtпь mреmiй poKu, немов mрам-
вайнi HoMepu,,,>2

Чого тут тiпьки нема€. Ось <Коропь Лiр>: <Най огорнена туманом,
сонцем здiйнятим з бопiт...> А як тобi Кампана: кЗ розбитих червоних
бастiонiв, роз'ятрених туманом, нечутно линуть довгi вулички. Пiдступ-
ний тумановий пар посмучуе баштовi шпилi, довгi HiMi вулички, незалюд-
HeHi, немов пiсля розгрому...>3

Сибiлпу зачарував Флобер: <За незапнутим BiKHoM минав бiлястий
день, удалинi виднiпися дерев верховiття, а ще дадi, дапi - пуки, напiв-
огорненi туманом, що кпубочився у мiсячному свiтпi>. Так само, як i Бод-
лер: <Будинки потопають в TyMaHi, притупок останнiй приймас страж-
денних смерть).

Вона вимовляпа чужi слова, та для мене то було, немов цюркотiння
струмочка. Може, хtпось украdе mвiй цвim'.

Вона була, а от туману не бупо й бпизько. BiH розтав вiд погляду чу-
жого, вiд чужих слiв. Може, копись я справдi зIrикну за туманом, якщо
Сибiппа поведе мене, i] рука в моiй ручi...

Я вже пройшов кiлька TecTiB у Гратароло, в цiпому BiH пiдтримав дii
Паоли. BiH надзвичайно схвально вiдryкнувся про те, що я вже майlке все
можу робити самотужки, HaBiTb уникнув початкових фрустрацiй.

| Альберmо CaBiHio - псевдонiм iталiйського письменника Андреа де Кирiко
(1891-1952). Наведено цитату з його книги <Прислухаюся до твого серця, MicTo>.

' BiTTopio CepeHi, <Туман>.
З Уривок з твору <Один день для HeBpacTeHiKa> iтадiйського поета Щiно Кампана

(l885-1932).
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Багато разЬ увечерi ми (Паола, я, Джаннi i дiвчата) проводипи час,
граючи в скребл. Кажуть, то була моя улюбпена lpa. Я легко зн:лходжу
спова, HaBiTb найвигадпивiшi, штибу <акровiрш> (чiпляючись за часточку
<акро>) чи <<з'юfма>rl. Я скористався двома лiтерами <I> та <З>, що стоять
на початку у вiддалених одне вiд одного сповaлх по вертикапi, i, почавши
вiд першого червоного квадрата з першого горизонтадьного ряду, зачепив

ще й другий, скпавши слово емфimевзuс2, Отже, двадцять одне очко мно-
жимо на дев'ять, додаемо п'ятдесят бонусних за використання геть ycix
cBorx пiтер. У cyMi - двiстi тридцять дев'ять пунктiв одним махом. Щжан-
Hi лютував, репетуючи: <Ъ он ти який безпам'ятний!> Але то вистава,

щоб мене пiдбадьорити.
Але я не тiльки втратив пам'ять, можливо, я HaBiTb живу фальшова-

ними спогадами. Гратароло якось прохопився, що у подiбних до мого ви-
падкiu( дехто вигадрав собi уривки з минулого, яких нiколи не було в
його життi, аби тiпьки вiдчувати, що мае спогади. То, мо)Еtе, Сибiлпа не

спомин, а вигадка?
Треба знайти якийсь вихiд. Вiдвiдини студii стали справжнiсiнькими

тортурами. Якось я сказав Паопi: <Робота утомлива>З. Я щодня, постiйно
бачу однi й Ti caMi мiланськi кра€види. Можпиво, MeHi слiд податися у
подорож, адже в ётудii справи йдуть caMi по собi, а Сибiпла вже готуе
новий каталог. Ми б могпи по'iхати, ну, не знаю, примiром, до Парижа.

- Париж для тебе ще надто дапеко, дорога i Bci цi штучки тебе ви-
снажать. Нехай, я про все подбаю.

- Отже, до Парижа. Hi.B Москву, в Москву,,.

- В Москву?

- Як у Чехова. Ти ж бо зна€ш, що цитування - единi Moi лiхтарi-до-

роговкази в TyMaHi.

| 3'юtма - стилiстичний прийом, за яким кiлька додаткiв керуються одним пiд-
метом.

2 Емфiпевзuс - довгострокове надання в оренду землi з правом наспiдування
i спорудження будiвель.

З Назва першоi вiршованоi збiрки iталiйського письменника та поета Чезаре Па-
везе (1908-1950).



4. сАмотня я MlcToM lду...

MeHi показали купу сiмейних свiтлин, i, цiпком очевидно, MeHi вони
нiчого не нагадапи. 3 iншого боку, там були пише знiмки, зробленi, вiдко-
ли ми з Паолою познайомились. А дитячi фотокартки, якщо TaKi взагалi
збереглися, певно, десь у будиночку в Сопарi.

Я побалакав по тепефону зi своею сестрою, тiею, що мешка€ в Сiднеi.
Ада як дiзнапася, що зi мною стаlrося таке нещастя, хотiла негайно при-
летiти, апе вона недавно перенесла досить делiкатну операцiю, тож наразi
пiкарi заборонипи iй TaKi важкi перепьоти.

Ада спробувала викликати у мой годовi якi-небудь спогади, та зЕвнавши
невдачi, розппакапась. Я попросив ri, щоб, як i!сатиме на гостиЕу, привезла
MeHi качконоса. BiH житиме у нашiй вiтальнi, проте, хоч убий, гадки не маю,
навiщо. З огляду на мою обiзнанiсть, з таким самим успiхом я мiг попроси-
ти кенryру, аде, певно, я пiдсвiдомо пам'ятаю, що вони гидять у xaTi.

Удень я забiгав до студii всього на кiлька годин. Сибiпла саме tоту€
новий катадоБ тож, певна рiч, чудово орiентуеться у нашiй бiблiографii.
Я швидесенько все оглядаю, кажу, що все йде чудово, а потiм вигадую, що
MeHi треба на прийом до пiкаря. Вона збентежено дивиться MeHi вслiд.

Щiвчина знае, що я нездоровий, то що в цьому дивного? Чи гадае, що я ij
уникаю? Та хiба я можу iй зiзнатися: <3наеш, пюбонько моя, я не хочу, щоб
тибула вигадкою, котра допомага€ MeHi сфальшувати мою пам'ять>.

Я спитався у Паопи, яких я дотримувався попiтичних поглядiв. Не
xoTiB би явиявити,що був, ну, скажiмо, фашистом.

- TBoi погляди можна назвати по-доброму демократичними, - вiд-
повiла Паола, - апе то радше через iнстинкъ а не черФ переконання. Ти
з:лвжди K&lilB, що вiд попiтики тобi нудно, тож задля того, щоб подискуту-
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вати, нaвивilв мене <<la Раsiопаiа>>l .Тп немов ховався за сво'iми старенькими
книгами вiд cBiTy, що викпикав у тебе cTpiD( чи зневаry. Хоча Hi, я неспра-
ведпива до тебе, м не знев:Dкчlв свiц адже важливi моральнi дилеми завж-
ди запалювали у тобi почуття. Ти повсякчас пiдписувався пiд зверненнями
пацифiстЬ i тих,хто виступа€ проти насилля,расизм тебе надзвичайно
обурював. Ти HaBiTb пiдписався за закон, що забороняе вiвiсекцiю.

- Тварин, чи не так?

- 3BicHo. Вiвiсекцiя людей зветься вiйною.

- А я що, завжди був таким, HaBiTb... до того, як ми зустрiпися?

- У дитинствi i юностi ти ставився до цього дещо поверхово. Проте
я нiкопи не могла цього зрозумiти. У тобi завжди мiцно сппiталися жорст-
KicTb i цинiзм. Якщо тобi приносили петицiю проти cMepTHoi кари, ти
пiдписував i посипав грошi товариству, що виступае проти HapKoMaHii,
але водночаq коли ти дiзнавався, примiром, що десь у Ifентрапьнiй Аф-

рицi пiд час вйни мiж ппеменами загинуло десять тисяч дiтей, ти знизу-
вав ппечимц нiби кажучи: (що ж, cBiT недосконалий, i цьому не зарадиш>.
Ти завжди був людиною життерадiсною, любив принадних жiнок, вино,
гарну музику, a/Ie в мене чомусь завжди скпадапося врiDкення, що це лише
твоя зовнiшня оболонка, що допомагае тобi сховатися. Коли нарештi тебе
задишали у спокоi, ти казав, що iсторiя - це кровопродитна загадка,
а створення cBiTy - то суцiльна помидка.

- Нitцо не змусuпь мене забуmu, tцо цей свitп - fпвоРiння зпос|пuво?о
Боаа, miнню якоzо я d,

- Чиi це слова?

- Я вже не пам'ятаю.

- Певно, щось тебе таки зацiкавипо. Одначе ти завжди був готовий
гори звернути, якщо хтось потребував допомоги. Коли пiдтопипо Фло-

ренцiюЗ, ти визвався добровольцем i витягав з-пiд бруду книги з Нацiо-
нальноi бiбпiотеки. Отак,ти був небайдужим до мапого лиха, апе водночас
цинiчним у ставпеннi до вепиких бiд.

- Гадаю, це правипьно. Кожен робить те, на що спроможний. А в усьо-
му iншому, як к(вав Граньйопо, винен Бог.

- Хто такий Граньйоло?

- I цього я вже не пам'ятаю, хоч копись, безперечно, знав.

Що ще я знав колись?

l Натяк на ,Щопорес Iбаррурi на прiзвисько Пассiонарй - дйчку iспанського та
мiжнародного руry, лiдера коrчгrпriстЬ Iспанii.

2 Уривок з твору <3лий демiургu французького письмеЕника та мислитедя ру-
мунського походження Емiля Мiшеля Чорана (l9l1-1995).

'Йдеться про затоплеЕня Нацiонапьноi бiблiотеки у Флоренцii 19бб року.

5 Умберто Еко 65



Якось уранцi я прокинувся i, прийшовши на кухню зробити собi кави
(без кофеiну), почав наспiвувати <РuМ, не уmнu dурнuць cboeoDHi>>|, Чому
MeHi спапа на гадку ця пiсенька?

- Гарний знак, - пiдбадьорила мене Паол4 - ти почина€ш згадувати.
Отже, зда€ться, я щодня, копи варив собi каву, наспЬував пiсеньку.

Ъж жодноi пiдстави в тому, що MeHi згадапася саме ця пiсня, а не будь-яка
iнша, не було. Жоден анапiз на кцтапт <що тобi сьогоднi снипося, про що
ми з тобою говорипи вчора, що ти читав перед сном> не принiс хоч яки-
хось вартих довiри пояснень. А от те, наприкJIад, як я натягав шкарпетки,
копiр сорочки, бпяшанка, яку я зауважив мимохiдь, змушували мою
пам'ять гадасдиво кричати.

- Ти наспiвував, - додаrlа Паода, - лише пiснi з п'ятдесятих poKiB i
Ti, що були пiзнiше, щонайбiльше ; повертався до пiсень з перших фес-
тивадiв у Сан-Ремо, як-от <Лети, гопубко бiла, пети>2 чи <Гусочка i маки>З.

Я нiколи не чула вiд тебе пiёень до п'ятдесятиц жодноi пiсеньки сороко-
вих, тридцятиь двадцятих.

Паола згадапа <,Я самоmня мiсmом iDy"n - дуже популярну пiсню по-
военних poKiB. HaBiTb iй, попри те, що бупа ще зовсiм мадою, ця пiсня
мiцно засiпа у годовi, бо тодi вона безугавно llунапа по радiо. Звiсно, MeHi
здалося, що я ii вже чув, апе пiсенька мене не зацiкавила. Нiби MeHi про-
спiвали <Casta diча>,хоч,як вида€ться,я нiколи не був ревним шануваль-
ником опери. Ife не мало нiчого спiльного, примiром, з <Елеанор Рirбi>s,
,<Que serd, serd, whatever will Ье will Ье>6 чи <<Sопо uпа dоппа поп sопо uпа
saпta>>1, Що ж до бiпьш paHHix пiсень, то Паола пояснюва/Iа мою до них
байдужiсть тим, що вона на:}ивада (викресленням минулого>.

З плином часу Паола зар:Dкила, що я непогано знався на класичнiй i
джазовiй музицi. Я задюбки ходив на концерти, спухав процравач, апе
нiкопи не виявдяв бажання посдухати музику по радiо, Щонайбiльше, я
слухав ii як тихий музичний супровод, та й то якщо ii вмикав хтось iнший.
Вочевидь, радiо було чимось на кштапт сiдьського будиночка в Сопарi -
вiдгомiнням минулих часЬ.

l Пiсня композитора Армадо Тровайолi з мюзик/ry <Руlангiно>.
2 Пiсня Бiксiо Керубiнi та Карлетто Кончiнi <Лети, голубко бiла, лети> (1952), от-

римала перший приз на KoнKypci у Сан-Ремо, виконував спiвак Кпаудiо Вiпда.
З Пiсня Mapio Панцерi та BiTTopio MacKepoHi, що отримапа друтий приз на тому

ж таки фестивапi у виконаннi Нйи Пiццi.
а Пiсня .Щжанкарпо TecToHi та Ероса Шорiллi <Шукаючи тебеu, яка пiспя вiйни

стала xiToM у виконаннi Нелли Коломбо.
5 Пiсня <Бiтпз> 1966 року.
6 <Що буде, то буле" (франч., анzл,) - пiсня ,Щжея Лiвiнrстона i Рея IBaHca.
7 <Я жiнка, а не святаD (itп.) - пiсня Ероса Шорiллi й Ернесто Теста.
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Та наступного ранку, щойно прокинувшись i роблячи собi каву, я вже
насшвував:

Я самоtпня мiсrпом idy, помiж безпuкою юрбою.
Вона не бачumь, не знае мо2о болю - iй байёуже усе,
Колu ulукаю я mебе - перше кохання безDумно вrпрачене мною.
ТепеР у мрiях бачу лuш mебе i ппачу за оёнuм rпобою.

I вiDчуваю, що ааремно хочу зобушu mвое незабуmне iм'я,
Яке вidкарбувапа я б zпuбuнi cBozo есmва. Тебе пiзнапа.
I оm mепер я знаю, лцо mu - справжня велuка пюбов,

BiD якоi кuпumъ моя кров i калаmае серце.

ПРоulу, знайdu мене сереD юрбu - i все вернешься,

Мелодiя сама цросипася назовнi. На очах виступипи сдьози.

- А чому ти заспiвав саме i]?

- Ък, заспiвав, i все. Може, через те, що вона назива€ться <Шукаючи
тебе>. Хто спiвае ii, не знаю.

- Тk заступив за copoкoBi, - помiркувавIIм, cкtxtaula Паола з цiкавiстю.

- Не в тому рiч, - вiдповiв я, - просто у мене щось ворухнулось

усерединi. Неначе... Апе ж про цiкаву геометрiю у <Флатландii>l ти теж
читала, Ък ось, Ti трикутники i квадрати живуть собi у двовимiрному
cBiTi й гадки не мають, що таке тривимiрнiсть, o6'€MHicTb. А тепер уяви,
що хтось iз нас, тривимiрних, торкнеться до них згори. Бiдопахи вiдчують

щось, чого не в змозi будуть пояснити. Уяви, що прийшов хтось iз чоти-

ривимiрного простору i торкнув нас iзсередини, ну, скажiмо, за шлунко-
вий сфiнктер.А що б ти вiдчупа, якби тобi хтось попоскотав сфiнктер?
Я б назвав це таемничим полум'ям.

- Яким таким (таемничим полум'ям)?

- Не знаю, апе MeHi захотiлося сказати саме так.

- Те ж саме ти вiдчув, коли побачив свiтлину, на якй були TBoi батьки?

- Впасне, майже. Тобто Hi. Хоча десь усерединi, певно що, Майже те
саме.

- А це прикметний сигнал твого мозку, Ямбо, треба звернути на ньо-
го уваry.

Вона будь-чо намагалася позбавити мене цiеi недуги. А я HaToMicTb,

думаючи про таемниче полум'я, згадував Сибiппу.

Недiля.

- А пiди-но погуляй, - мовила до мене Паопа, - тобi не завадить.
Лише не звертай зi знайомих вупиць. На ппощi Каiролi е квiтковий KiocK,

1 <Флатпандй> (<Flatland>, <Рiвнина>) - роман Едвiна А. Ебботта.
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що не зачиняеться HaBiTb по вихiдних i святах. Попроси зробити тобi
гарненький весняний букетик чи купи троянд, бо в цй xaTi так скорбот-
но, як на похоронi.

Я спустився на площу Каiропi, апе KiocK був зачинениil. Я тинявся
вулицею Щанте :uK до Кордузiо, потiм повернув праворуч до Борса i
зауважив, що по недiпях тут збираються колекцiонери з усього Мiдана.
Щiлiсiнькою вулицею Кордузiо тягнуться лави з антикварними маркaми,
вулиця ApMopapi вщерть повна старих листiвок та фiryрок, а на пере-
xpecTi Пасаджiо Чентрале нiде поткнутися через торговцiв монетами,
соддатиками, святими образбми, наручними годинниками i HaBiTb те-
лефонними картками. Я мав би знати, що пристрасть до копекцiону-
вання збуджуе. Люди паднi збирати будь-який дрiб'язок, вiд кришечок
з-пiд кока-коли до телефонних карток, хоч вони i не TaKi коцlтовнi, як
Moi iнкунабули, На площi Едiсона, лiворуч розташувалися книжковi
пави, пави зi старими газетами, а прямо бупи HaBiTb кiлька KpaMapiB,

що продавапи рiзноманiтний дешевий непотрiб: лампадки у стипi пi-
бертi, безперечно, пiдробпенi, чорно-квiтчастi тацi, порцепянових ба-
дерин.

На однiй павцi стояли чотири запаяних цилiндричних контейнери,
всерединi котрих у якiйсь водянистiй речовинi (формалiнi?) плавали
незрозумiлi штуки копьору слоновоi кiстки, зв'язанi бiпоснiжною нит-
кою. На будь-який смак: i округлi, i квасолеподiбнi. Чи то були пiдвод-
Hi мешканцi, MopcbKi огiрки, шматки попiпiв, вицвiлi корали, а можпи-
во, то була частина хворобливоi митецькоi уяви в гаrryзi тератологii. IB
TaHri?'

Хазяiн пояснив, що то я€чка. Собачi, котячi, KoryToBi й усiляких iнших
тварин, а також пари нирок i те, що знизу. Погдяньте, казав MeHi чоловiк,
цi штуки належапи науковiй лабораторfi дев'ятнадцятого стопiття. Сорок
тисяч за один контейнер. CaMi лише контейнери вартують удвiчi дорож-
че, iM щонаЙменше пiвтора стопiття. Чотири по чотири - шiстнадцять,
а я вiддам вам rx yci за сто двадцять тисяч, Ъ що, домовипись?

Я бр у захватi вiд тих яечок. I]e була одна з тих речей, яку я Ее мав
запам'ятовувати, як казав Гратароло, семантичною пам'яттю, бо вони на-
BiTb не мали стосунку до мого минулого досвiду. Скажiть, хто ж бачив
собачi яilця? Я маю на увазi, хто rx бачив без самого собаки, так би мови-
ти, у чистому виглядi? Я пошарудiв у кишенях, знайшовши там усього
сорок тисяч. 3апропонував KpirмapeBi розплатитися чеком.

- Вiзьму собачi.
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- Недобре лишати решту, TaKoi нагоди бiпьше не бупе.
Але на решту я не мав грошей, тож повернувся додому з собачими

кругляками в кишенi. Паола, побачивши придбання, збпiдла:

- Це, звичайно, кумедна рiч, справжнй витвiр мистецтва, але де ми
tx поставимо? У вiтальнi, щоб щоразу, як ти пригощатимеш гостя кеш'ю
чи асколiйськими одивками, BiH вибльовував усе на килим? У спальнi?
Вибач, апе я не хочу rx там бачити, Вiднеси lx до студii, принаймнi вони
матимуть гарний вигJIяд на фонi якоi-небудь чималенькоi книжки ciM-
надцятого стопiття про природничi науки.

- А я гадав, що зробив влучний пострiл.

- Ти хоч усвiдомпюеш, що ти единий чоловiк у cBiTi, едпний на всiй
землi, починаючи вiд Адама i його нащадкiв, котрого жiнка попрохапа
принести KBiTiB, а BiH принiс собачi яйця.

- Якщо рiч пише у цьому, то це штука для <Книги Гiннессао. Поза
тим, ти ж знаеш, я нездоровий.

- Ой, вибач, ти був i ранiш несповна розуму. Чи не тому ти попросив

у сестри привезти тобi качконоса? Якось ти xoTiB приводокти до хати
Iвинтокрида шiстдесятих poKiB, цо коштував, як картина MaTicca, а гапа-
су вiд нього було, як у чорта на сковорiдцi.

Та зрештою Паопа сказапа, що знае того крамаря i що я теж мав би
його пам'ятати, бо одного разу придбав у нього перше видання <Гоrа>

Папiнi, це не розрiзане, в оригiнапьнiЙ палiтурцi, всього за десять тисяч.
Тож наступноi недiлi моя жiнка виявила бажання пiти зi мною, сказала,

що нiкопи не зна€ш, з чим ти повернешся, цiлком можпиво, що я мiг би
привопокти з собою яйця динозавра, i тодi довепося б памати дверi, щоб
я зайшов у дiм.

- Я прийшла не по марки чи тепефоннi картки, мене цiкавпять
cTapi журнали. Ще частина нашого дитинства, - мовила Паола. А я вiд-
повiв:

- То грець iз ними.
Але тут я заув.Dкив адьбом про MiKKi-Mayca. Я iнстинктивно схопив

його. I_{e, мабуть, бр не старий екземппяр, а перевидання сiмдесятих. При-
наймнi такий висновок можна було зробити з обкладинки i того, скiльки
BiH коштував. Я розкрив альбом посерединi: так, це бупа копiя, бо оригi-
нальнi альбоми були двокопьоровими, у кольорaх червоноi цегпи i каш-
TaHiB, а цей був бiпо-синiй.

- А звiдки ти знаеш?

- Я просто знаю. Гадки не маю звiдки.

- Апе обкладинка е репродукцiею оригiнаlry, погпянь на дату i на цiну.
|937-ill,пЬтори лiри.
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<Скарб Кпарабеллu> - грав рiзнокопьоровий напис на обкладинцi.

- Вони помипилися з деревом, - мовив я.

- Ъбто?
Я поспiхом прогорнув адьбом i вiдразу ж абсолютно точно знайшов

потрiбнi малюнки. Аде я неначе зовсiм не xoTiB читати те, що говориrrи
героi, немов сдова у цих хмариriках бупи написанi незнайомою MeHi мовою,
немов вони Bci були однiею змазаною плямою. Я радше читав з годови.

- Бачиш, MiKKi-Mayc з Горацiо, користуючись старою мапою, пiшпи
шукати скарби, захованi дiдом та прадiдом Кпарабеппи. Наввипередки iз
слизняком паном CKBiKoM i пiдступним Гамбадiленьо. Коли вони при-
iсшли на мiсце i погдянули в мапу, то дiзналися, що потрiбно вiдiйти вiд
ведикого дерева, провести лiнiю до маленького i поеднати tx у трикутник.
Копають, коIIають - пусто. Копади, аж поки MiKKi-Mayca не осяяло. Кар-
та датувалася 1863 роком, тож те дерево, яке на KapTi позначене, як ма-
пеньке, тепер - здорове, а те, котре тодi бупо великим, нинi уже зрубали,
але, може, десь поблизу ще дишидись рештки того дерева. Шукали, шу-
кали, аж ось знайшли стовбур, тож треба переробити розрахунки. Знову
взяпися за лопати, i - овва - ось BiH, скар6, саме у тому мiсцi.
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- Але звiдки ти це пам'ятаеш?

- Таж про це Bci знають, хiба Hi?

- Hi, не Bci, - вiдповiла Паола збуджено, - ця iнформацiя зберiгаеть-
ся не в семантичнiй пам'ятi, а в автобiографiчнiй. Ти починаеш згадувати
те, що вразипо тебе, копи ти був мапим! I допомогпа тобi в цьому ось ця
обкладинка.

- Hi, не картинка. Справа у назвi: uКпарабепла>.

- Rosebud'.

Звiсно, ми купили той апьбом. Я цiлiсiнький вечiр читав цю оповiдку,
апе бiпьше нiчого так i не виринуло. Я вже читав ii, вона вся зберiгапася

у моiй головi, жодного таемничого поrryм'я.

- Паоло, я не зможу. Я нiкопи не зайду до Moei печери пам'ятi.

- Апе ж ти раптом пригадав ту деталь про два дерева.

- А Пруст вва)кав, що rx icHye три2. Вона паперова, паперова, як i Bci
книжки, якими напхана ця квартира i моя студiя. У мене паперова
пам'ять.

- То користуitсяпаперовою, оскiльки вiдмаDленок тобi користi мало.
Ну, гаразд, ти не Пруст. Але й ЗасецькийЗ ним не був i близько.

- I хто такий цей незнайомець?

- Я ft забупа, що MeHi нагадав його Гратародо. 3 огпяду на мою про-

фесiю,я ж, звичайно, не могла обiйти увагою <Заryблений i вiднайдений
cBiT> - просто кпасичний випадок. Рiзниця дише в тому, що читала я
його вже давним-давно i виключно з HayKoBoi цiкавостi. А сьогоднi я про-
читапа цей TBip бiпьш уважно, iвиявипося, що Це надзвичайно цiкаве
чтиво,яке ковтаеш за двi години. Отже,у книжцi йдеться про видатного

росiйського нейропсихолога Лурiю, що мав за пацiента цього 3асецького,
якого пiд час [ругоi cBiToBoi поранило оскопком, спричинивши уражен-
ня Його потипично-тiм'яноi долi лiвоi пiвкупi. Тож BiH так само проки-
нувся, апе почувався у страшенному безпадi, бо HaBiTb не здатен був ус-
вiдомити розташування свого тiла у просторi, Iнодi йому здава/Iося, що

'ТрояндовиЙ бутон (анеп.). Переryк з фiльмом Орсона Велса (19l5-1985) <фо-
мамнин Кейп (194l). Мiпьйонер Чарпьз Фостер Кейн, перш нiж померти, промовляе
дивIIе слово: Rosebud. Тож протягом усього фiльму намагаються розгадати загадку
цього слова.

2 В одному зi cBoiix TBopiB Пруст говорить про три дерева, за котрими було щось
надзвичайно BiDKrrиBe, що, BTiM, геть зникло з пам'ятi. У пам'ятi лишидося тiльки
трiйко дерев.

Э Пацiент радянського нейропсихолога А. Р. Лурii, що мав урФкення лЬоi пiвкулi
мозку. На основlспостережень за цим пацiентом Лурiя написав кiлька праць, що мади
значний впrIив на формування нейропсихологii як науки.
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деякi частини його тiпа зовсiм змiнилися, що голова у нього стала непро-
порцйно вепикик розмiрiв, тiло надзвичайно мапим, а замiсть голови -
ноги.

- Як на мене, ми не надто подiбrri. Ноги замiсть гопови? А замiсть
носа що, пенiс?

- Стривай-но. У його свiдомостi ноги ставали головою лише час вiд
часу. Значно гiрше бупо у Еього з пам'яттю. Вона була уривчаста, нiби хто
стер ii на порох, тож тобi ще поталанипо. BiH не тiльки не пам'ятав, де
народився i як звали його маму, - чоповiк HaBiTb забув грамоту. Тож Лурiя
взявся за його лiкуванrrя i заувалсив, що 3асецький мае запiзну вопю. Чо-
ловiк знову вчиться читати il, писати, пише й пише без угаву, За чверть
столiття BiH занотову€ не пише все те, що вiднаходить у спустошених

фотах cBoei пам'ятi, а й те, що трапдя€ться з ним кожного дня. Неначе
його рука завдяки cBoiM механiчним навичкам спромоглася привести до
ладу все те, з чим не змогпа впоратись його голова. Немов рука була ро-
зумнiшою за нього самого. Та BiH помац, вiдновив усе сво€ життя. Ти,
звiсно, не в такому становищi, апе ось що мене вразидо: BiH змiг розви-
н}rти у себе паперову пам'ятьl. I витратив Еа це двадцять п'ять рокЬ. А в
тебе вона вже е, пишень, певно, не така. Твоя печера знalходиться у сiпь-
ському будиночку.3наеш, ocTaHHiM часом я багато про це думапа. Ти за-
надто рiшре вiдкараскався вiд свого дитинства й юностi, заперши cBoi
паперовi спогади на гпухий замок. Мождиво, там ще зберiгаеться щось,
що зачепить тебе, коди ти пiдiйдеш ближче. Отже, ти зробиш MeHi таку
ласку i поiдеш до Солари. Але спочатку наодинцi, бо, по-перше, наразi я
не можу покинутироботу, а по-друге, ти маеш пройти через це самотуж-
ки. Через твое далеке-далеке минуле. Якщо все буде Hirмapнo, щонайбiпь-
ше ти втратиш тиждень-два, апе подихаеш свiжим повiтрям, воно тобi не
заIцкодить. Я вже тепефонувала Амапii.

- А хто така Амалй - дружина Засецького?

- Авжеж, його бабуся. Я ыке розповйа тобi все про Солару. Ще з часiв,
як твй дiд був живий,там осепилися орендарi,Марiя i Ъмазо,напрiзвись-
ко Мазуlry. На той час навкопо маетку було багато землi, чимапо виноцрад-
никЬ i багацько цдоби. Ти pic на очaх у Mapii, i вона любила тебе вiд щи-
рого серця. У них була дочка, Амапiя. Вона бупа старша за тебе на десять

рокЬ i правила тобi за старшу сестру, няньку, врештi, за Bcix. Вона просто

I Одна з тез Еко, за якою ми ма€мо три види пам'ятi: органiчну - тобто пам'ять,
закарбовану в плотi й KpoBi, керовану мозком; Miнepaлbкy - ту, що копись викарбо-
вувапась на глиняних табличках, а тепер icHye у виглядi едектронпо-силiкоповоi
пам'ятi комп'ютерЬ; рослинну, або паперову, - ту, що колись зберiгалася на древнiх
папiрусац а тепер _ на паперi.
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молилася на тебе. Ъ коли TBoi дядько з тiткою продали землi, а з ними
i молочарню у гор:ш, у маетку лишився ще невепичкий виноградник, садо-
чок, город, свинарник, кропятня i курник. Про оренду вже не йшпося, тож
ти залишив усе родинi Мазуiry, з умовою, що вони дбатимуть про будинок,
А потiм i Mapii з Томазо не стало, а Амалiя так нiколи i не виЙшла замiх(,
бо, вiдверто кil';кrlи, не вда/Iася на вроду, тож i дапi мешкапа у ма€тку, жи-
вrIи з того, що продавада яilщя i курей на сiльському базарi; коли треба,
прш(одить колiй i копе й дьоху, двоюрiднi брати-сестри допомагають зби-

рати незначний урожай винограду. 3агалом, вона не HapiKae, хiба що почу-
ваеться трохи сiлмотньою, тому страшенно радiе, копи приiздять дiвчата з
малими. Жiнцi ппатять за все, що спожили - яйця, iури, ковбасу, oKpiM

фрукrЬ - (то ваше добро), K€DKe. Вона мае зопоте серце, а куховарить як!
От побачиш! Як дiзнапася, що ти приiздиш, мiсця собi не знаходила: <Лю-
бийпаничЯмбо те, пюбий панич Ямбо се...>

- Панич Ямбо. Як вишукано. [о речi, чому ви звете мене Ямбо?

- Дпя Амалii ти будеш паничем HaBiTb на дев'ятому десятку. А чому
Ямбо, то MeHi пояснида сама Марiя. Ти сам це вигадав, коли був мапим.
Сказав, що тебе звати Чубатеньким Ямбо. Тож yci стали кпикати тебе
Ямбо.

- Чубатенький?

- Бачиш, у дитинствi в тебе був чимапенький чуб, Iм'я ,Щжамбатiста
тобi було не до смаку, i зрозумiпо чому. Ъ не будемо про паспортнi оказii.
Тобi нелегко було б rхати потягом, бо треба тричi пересiдати, та Нiколет-
та поце з тобою. Вона позбирае все, що ти позабував там на Рiздво, i
миттю повернеться додому, заrIишивши тебе у дбайпивлмi ласкавих руках
Амапii, Вона BMie з'являтися, коли вона потрiбна, i непомiтно зникати,
коли ти хочеш побути на caMoTi. П'ять poKiB тому ми провепи там теlIе-

фон, тож можемо спiпкуватися в будь-якиft час. Бпагаю, спробуй.
Я попросився кiпька днiв помiркувати. Я ж бо перший заговорив про

подорож, апе дпя того, щоб уникнути пообiднiх вiзитiв до студii. Ъ чи
справдi я xoTiB rx уникнути?

Я блукав пабiринтом. Купи не пiди - вибiр невдалий. Та й звiдки я
xoTiB пiти? Чиi це спова: uСезам, вiдчинись, я хочу звiдси пiти>t. Але ж
я xoTiB увiйти, як Алi-Баба. У печеру своеi пам'ятi.

MoiM мукам зарадила Сибiлла. Якось по обiдi на Hei напапа нестримна
гикавка, дiвчина трохи зашарiлася (кров розmiка€mься, немов попум'я на
пuчку mвоему i свim всмiхаеmься.,.') i, повозившись з купкою карток, якi
лежали поряд, випалила|

l I_1итата эi Станiслава €жи Леца (1906-1966).
2 Вiнченцо Кардареллi, <Ювка>.
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- Ти маеш знати першим. Я виходжу замiж.

- Як то замiж? - миттю спитався я, rtедь стримавши: (як ти
смiеш!>.

- Одружуюсь. Знаеш,як чоловiк iз жiнкою обмiнюються обручками,
а iншi iM посмiхаються?

- Та Hi, це я знаю, я мав на увазi,.. iти залиlllиш мене самого?

- Та чому ж залишу? BiH ще вчиться на apxiTeKTopa, отже заробляе

ще не так багато, тому ми обое маемо працювати. Та й як же я тебе об-
пиlлу?

BiH всаDuв ножа йому в серце i Dвiчi йоzо обернув|. Кiнець <Процесу> -
так, кiнець процесу.

- Я тее, xoTiB спитати: як давно ви зустрiчаетесь?

- Недавно. Ми познайомились лише кiлька тижнiв тому, ти ж знаеш,
як бувае. BiH гарний парубок, от побачиш.

Як бувае... Звичайно, можливо, ранiше бупо багато таких (гарних па-

рубкiв>. Може, вона по повнiй скористалася мо€ю недугою, щоб покiнчи-
ти з нестерпним становищем. Може, HaBiTb вона кинулася на шию пер-
шому ж лiпшому. Як стрибок у TeMiHb. У такому разi, я скривдив ii двiчi.
Апе яка сволота ii скривдила? Все вiдбуваеться так, як зазвичай трапля€ть-
ся у таких випадках: вона зустрiчае однолiтка, молодого, i закохуеться
вперше в життi... Вперше, так? Може, хmось зiрве mвiй цвim, йому буёе

lцасmя i раdiсmь, u4o не чаmував.'

- З мене гарний весiпьний подарунок.

- Ще вдоста/Iь часу. Ми вирilllипи все /Iише вчора. Апе я хочу поче-
кати, поки ти одужа€ш, тодi я зможу без докорiв сумпiння взяти тижневУ
вiдпустку.

- Без докорiв сумлiння. Яка TaKToBHicTb.

Який запис про туман я читав ocTaHHiM? Здаеться, <Копu мu ёiсmалu-

ся Рuмськоzо вокзалу, у вечtр Свяmоi неdiпi, вона ulезла за mуманоfut у BaeoHi

поmяzа, i MeHi зDапося, u4о я вmрапuв Тiназавжdu, без вороmmя>>2.

Отже, все скiнчипося саме по собi. Що б там не бупо мiж нами в ми-
нулому, тепер цього вже нема€. Вiдтепер лише бaTbKiBcbKi почуття.

Ъпер я мiг tхати. Ба HaBiTb бiльше - мав. Я повiдомив Паолу, що iду
до Сопари. Вона не тямипа себе вiд радостi:

- От побачиш, тобi буде там добре.

1 Кiнцева фраза <Процесу> Франца Кафки.

' Габрiеле fl 'Аннупцiо, <Трiумф cMepTi>.
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- Камбапо, камбало, рuбонько, сама собi вопоёарка, моя жiнка, tl,яя вidь-

ма, мною верховоёumь попрu мою волю.,,|

- А ти пiдступний. За MicTo, за MicTo.

Увечерi, коли ми дежапи в лiжку i Паола дава/Iа MeHi ocTaHHi настано-
ви перед вiд'iздом, я почав rrестити iT груди, вона нiжно застогнала, i
я вiдчув щось на кштадт жадання, але разом з тим вiдчуттябуло сододким
i, може, HaBiTb знайомим. Ми кохадися.

Вочевидь, так само, як i з чищенням зубiв, мое тiпо добре пам'ятаlrо,
як це робиться. Ми кохадися спокiйно й неспiшно. Вона кiнчила першою
(виявляеться, так бупо завжди), за нею я. BTiM, для мене це було наче

вперше. Правду кажуть, кохатися й справдi так при€мно. Мене це не зди-
вувапо, але я почувався так, нiби давно про це знав розумом, а от тiло
/Iише зарш вiдчупо це по-справжньому.

- Непогано, - мовив я, лягаючи голiчерева, - тепер я втямив, чому

це BciM так подобасться.

- Господи, - вiдповiпа Паола, - до всього, я ще Й дожила до того, що
позбавила вдасного чоповiка цноти в шiстдесят poKiB.

- Краще пiзно, нiж нiкоди.
Але я нiчого не мiг iз собою вдiяти. Засинаючи i тримаючи за руку

свою дружину, я думав, чи з Сибiдлою було б так само. Тепепень, бурмотiв
я крiзь сон, ти вже нiкоди про це не дiзнаешся.

Я поrхав. Нiкодетта кермувала, а я спостерiгав за нею збоку. Судячи з

Morx фоток шпюбного BiKy, Нiколетта мала мiй Hic, i форма ryб теж була,

як у мене. Що ж, MeHi не впхнуди плiд грiха.
(У Hei ледь виднiвся вирiз декодьте, i BiH зауважив на грудях мапень-

кий зопотий медальйон, на якому була акуратно вирiзьбпена лiтера <Я>.

<Боже мiй, - мовив, - хто вам дав цю прикрасу?о - <Я завжди носипа

u, пане. Щей медальйон уже був при MeHi, копи мене залишипи в кописцi
на сход€lх монастиря кпарисинок у Сент-Обенi), - вiдповiла дiвчина. -
<I_{e медальйон графинi, TBoei MaTepi, так?! Можливо, у тебе на лiвому
пдечi с чотири малесеньких родимки у формi хреста?> - <Так, пане, е, але

як ви можете про це знати?> - <Отже, отже, я твiй батько, а ти мое

дитя!о - <Батьку,6атечку!> - <О Hi, невинне створiння, не втрачай cBi-

домостi! Бо ми зIIетимо у кювет!>)

Ми з Нiкопеттою'rхали мовчки, аде я вже зрозумiв, що багатоспiвнiсть
не в ii природi. KpiM того, у Ti хвилини вона, безперечно, бупа спантепи-

1 Уривок з казки братiв Грiмм <Рибалка та його дружина>.
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чена, едже бояпася прохопитися про щось, чого я не пригад).ю, тож не

хотiла мене хвипювати. Тому япише спитався, куди ми iдемо.

- Солара розташована на кордонi Ланfе i Монферрато. - вiдповiла
вона. - Ще чудова мiсцина, ось побачиш, татку. - Я дуже тiшився, копи
чув, як мене звуть (татком).

Звернувши з автошляху, спочатку ми побачипи вогнi, що сповiщапи
про неда/Iеке MicTo, оповите нiччю. Може, то Турин, AcTi, Александрiя
чи Васале? Потiм ми lхапи сiльськими дорогами, обабiч яких на доро-
говказах бупинаписанi назви сiл i мiстечок, якi MeHi зовсiм Hi про що не

нагадували. Ми проrхапи кiпька кiлометрiв рiвниною, потiм, проминув-
ши канаву, я здалеку зауважив бпакитнуватi обриси кiдькох пагорбiв.

Раптом обриси пагорбiв зникпи,iя побачив перед нами вепикпil коридор

iз дерев. Машина в''iхала у цеft довжелезний коридор з пишнолистих

дерев, MeHi HaBiTb спав на д}мку тропiчниЙ пiс. Que пе fопt mаiпtепапt

tes otпbrages et tes lacs?.|

Але проrхавши коридором дерев, попри те, що в мене завжди було

вiдчуття, що ми rхапи рiвниною, виявилося, що ми заtхапи в уrIоговину,
над якою збоку i позад нас височiли пагорби. Ймовiрно, ми в'iхапи до
Монферрато, постiйно i непомiтно iдри вгору. Пагорби ми, певно, обми-
нупи так, що я того HaBiTb не зауважив, тож ми вже дiстапися зовсiм iH-

шого cBiTy, cBiTy казкового буяння моllодого винограду. Ще здалеку мож-
на було помiтити макiвки виноградникiв рiзноi висоти. Щекотрi лишень
виlлядапй з-за незначних пагорбкiв, а над iншими, крутiшими, височiпи
бупiвпi, черкви або великi хутори,чи щось штибу замкiв, якi, замiсть того,

щоб мальовничо доповнювати кра€вид, рiзко видавапися проти неба

сво€ю кричущою непропорцiйнiстю.
Проiхавши десь iз годину помiж пагорбами, де щораз за BiKHoM один

краевид змiнювався iншим, немов ми за якусь мить проiжджапи рiзнi
областi, я раптом помiтив дороговказ iз написом <Монfарделпо>. Я про-
мовив:

- Монlарделло. Щапi Корсепьо, Монтеваско, Кастеллетто Векьйо, Ло-
веццоло i наша Солара, чи не так?

- 3вiдки ти знасш?

- Апе ж це знають yci, - вiдповiв я.

Та, ймовiрно, про це таки знади не Bci, бо де ж написано про Ловец-

цопо? Невже я почав проникати у свою печеру?

I Hau4o MeHi mепер tпвоi miнuсmi верховirпmя i rпвоi zai? (фр.) - уривок з повiстi
<Сильвй> французького письменника та поета-романтика Жерара де Нерваля
(l808_1855).
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5. скАрБ клАрАБЕ лли

Наближаючись до мiсць,де пройшло мое дитинство,я нiяк не мiг второ-
пати, чому я в молодостi не пюбив бувати в Соларi. Власне, справа не в самй
Сопарi, яка була трохи бiльшою за ведике седище, в яке заледве заiжджасш,
;шдrrаючи ii в упоговинi помiж виноградникЬ та низенькI/D( пагорбЬ, а в тому,
лоd вiдкривався краевид, копи цеш нею вгору. Пiсля безлiчi крутих вузьких
дорiг ми виlхади на piBHy польову дороry i десь з пару кiлометрiв проrхали
ы73есеньким насипом, якого заrIедве ставало, щоб розминrдися двi машини.
По обидва боки дором очам вiдкриваIмся зовсiм рiзнi краевиди. Праворуч,
з боку Монферрiно, виднiлися ппавнi округлi узвишпя, прикрашенi рядами
вlшоградникЬ,якi поволi ряснiшали. Вони пашiли зеленню проти ясного неба,

яке бувае на початку лiта, посеред днJI, коди дюту€ (я це чомусь знав напевно)
по.lryденниЙ демон. А з iншого боку вже були помiтнi першi передгiр'я Ланfе,
Обриси пагорбЬ ставalли грубiшими i невиразнiшими, немов нанизанi на
Iilrгку, iтяrтмся один за одним, кожен з них що далi до обрiю, то все чiткiше

рЬнився вiдтiнком, аж поки останнй, що набр блiдо-блакитного вiдтiнку, не

щез з очей.

Я вiдкривав дпя себе цей пейзаж уперше, аде все одно бупо в ньому
щось рiдне. Я вiдчував, що якби стрiмголов, навiжено кинувся вниз до-
линою, то знав би, куди ступатиiв якийбiк бiгти. У певному ceнci це бупо

щось подiбне до того, як я, покинувши пiкарню, ciB за кермо автiвки, котра
бупа MeHi зовсiм незнайома. Я почувався вдома. Мене захопида якась не-
вимовна радiсть, нестямне, безтурботне щастя.

Насип йшов угору, огинаючи невеличкий пагор6, який вирiс прос-
то несподiвано, але ось ми проминуди ву/Iичку, що буяла кiнськими
каштанами, i, нарештi - рiдна осепя. Ми зупинилися на чомусь на
штиб надвiр'я, уквiтчаного пишними клумбами, а за будiвпею, на не-
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вепичкому узвишшi, виднiвся маденький пагорб, на якому майорiдо
щось, що, певно, й мапо бути виноградником Амапii. Наскоком визна-
чити форму будiвпi було непегко. Перед мо'iми очима бупа монумен-
тальна основна частина будинку з ведичезними вiкнами на першому
поверсi i масивними дубовими дверима в округлiй арцi, над якими
розташовувався бапкон. Просто проти вулички я зауважив два значно
менших бiчних крилц скромнiших, без усiляких парадних входiв. Але
зрозумiти, чп йде будiвля вглиб, у бiк пагорба, було на око неможIIиво.
3 дворища за моею спиною пiвдужжям вiдкривався краевид, котрий

щойно так мене зачарував. Пiд'iзна дорога, якою ми дiстапися садиби,
помалу здiймалdся вгору, тож вона опинилася внизу й зараз не пере-

бивала навкопишню панорirму.
BTiM, це враження було швидкоппинним, бо незабаром з голосними й

захопдено-радiсними криками з будинку вибiгпа жiночка, яка, судячи з

вiдомого MeHi опису, не могда бути нiким iншим, як пищень Амапiею.
Куцонога, трохи опецькувата, невизначеного BiKy, як сказала Нiколетта,
<десь мiж двадцятьма i десятим десятком>. Жiнка мада смагпяве обличчя,

що свiтипося нестримним щастям. Коротше, дапi бупи пафоснi вiтання,

цiпунки, обiйми, соромливi ляпи. За ними ц/нали емоцiйнi виryки, якi
тут-таки вона швидесенько обривапа, закривши рукою рота (згадки про
панича Ямбо, який робив те чи се, безкiнечнi (невже не вгадуете> тощо,
а Нiкодетта весь цей час стояпа у мене за плечима, кидаючи на жiнку
погамувапьнi погляди).

Справжнiсiнька круговерть, жодноi хвипьки на роздуми й розмiрко-
врання, заледве був час д/ut того, щоб розiбрати валiзи й вiднести lx у
лiве крило. У ньому зазвичай мешкапа Паола з дiвчатами,i була також
KiMHaTa дпя мене, хiба що я б cxoTiB ночувати у центрапьнiй частинi бу-

динку, де ми в дитинствi мешкали з дiдусем i бабусею. Вiдтодi вона бупа
завжди зачиненою, немов святипище. (<3наете, час вiд часу, лише iнодi, я
ходжу туди тiльки дrul того, щоб прибрати пип i трохи провiтрити, аби
там не збирапося затхJIе повiтря. Аде я не заходжу в Ti кiмнати, якi дпя
мене що храм Божий>). Одначе просторi порожнi кiмнати на першому
поверсi не зачинялися, бо там розкладали ябцlка, томати, а також iншу
смачнющу городину, аби дозрiвала й довше пишалася свiжою. I дiйсно,
щойно я пiдiйшов ближче до тих KiMHaT, у Hic ударив рiзкий запах спецiй,

фруктiв, овочiв, перших, саме перших фiнiкiв, побачивши якi, я не змiг

устояти перед спокусою спробувати хоч один i HaBiTb насмiлився заува-
жити, що те дерево, як завжди, дае чудовi пподи.

- Як то дерево, - репетувада Амалй, - ви ж пречудово знаете, що
то не ёерево, а дерева, Ми MacMo'lk п'ять, одне гарнiше за iнше.
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Пробач, Амадiе, та я став зовсiм неувФкним, хоча воно й не дивно,
зваживши на те, скiпьки всього крутилося у головi панича Ямбо, - а дя-
куючи Амапii, там був цiлiсiнький вир думок, та бiда в TiM, що одного дня
наприкiнцi квiтня вони фiть - випетiли геть, тож MeHi тепер що одна

фiнiкова падьма, що п'ять - один грець.

- А чи вже дозрiв виноград? - спитав я просто так,6iльше дIш того,
щоб показати свою небайдужiсть.

- Винограднi rрона досi малi й неналитi, Еемов пуп'янок в мате-

ринськiй утробi, хоч цього року надзвичайно тепло i все достигае знач-
но швидше. Але сподiваймося дощiв. Та у вас ще буде час поми/ryва-
тися виноIрадними rронами, адже ви завжди полюбляли пишатися тут
аж до самiсiньltого вересня. Панi Паола сказала, що вам трошки зле, й
наказапа поправити ваше здоров'ячко натурадьною i здоровою 'iжею.

Сьогоднi я приготувапа вашу упюбпену з дитинства страву: салатик iз
заtц)авкою з одивковоi опii та ToMaTiB, дрiбними шматочкalми селери i
тоненЬко нарiзаною зеденою цибулею, приправлениЙ yciMa пряними
травами, що Бог послав. А ще в мене € ваш упюбпений хлiб з товстою
скоринкою, якою ви вимочу€те пiдливку. I домашнiй молоденький пiв-
ничок з мого курничка, а не з крамницi, де вони ростуть, як на дрiж-
fжах, бо rx напихають усiлякою бридотою. Чи, можq ви б з'iли кропика
з розмарином? Ъ кролика? Авжеж, пiду цокну в побчик найгарнiшого
мого кродика, бiдолашне створiннячко, та що вдiеш - таке вже життя.
Ой, пане, невже панi Нiколетта вже так скоро hе? Яка прикрiсть. Та
нехай, ми тут з вами вдвох не засумуемо, ви робитимете, що схочете,
я й носа не показуватиму. Хiба що принесу вам уранцi фiлiжаночку
кави з модоком, та ще покличу вас в обiдню пору, як подаватиму на
стiп. А в iнlпий час я вас не потурбую, робiть, що заманеться, i ходiть,
де забажаете.

- Отже, тату, - мовипа до мене Нiкопетта, закидаючи в багажник
лахи, якi мапа забрати додому, - то тiпьки зда€ться, що Солара дапеко вiд
cBiTy. За будинком побачиш стокину, що веде навпростець, оминаючи Bci
ппутанi завороти дороги, Фк до седища. Потiм там € трохи крутуватий
спуск, схожий на широкi сходи. Ним вийдеш просто на рiвнину. Чверть
години туди i двадцять хвилин назад, бо доведетьсяйти вгору. Та ти за-
вжди казав, що ц€ корисно, адже добре розганяе хопестерин. У сепищi
зможеш купити свiжу газету i цигарок, апе якщо попросиш Амапiю, вона
принесе, бо все одно щоранкуходи,tьтудиу cBoix справах i на месу, Лицrе
пипьнуй, щоб вона не плутапася, щодня пиши iй назву гшети, iнакше вона
все забуде i цйiсiнький тиждень носитиме тобi один i той самий номер
<,Щженте> чи <Стоп). Тобi справдi бiльш нiчого не треба? Я б залюбки
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пишипася з тобою, але мама сказапа, що тобi з TBoiM старим мотлохом
краще пишитися на caмoTi,

Нiкопетта поtхада, а Амалiя показала MeHi нашу з Паолою KiMHaTy, що
просякда п:rхощами паванди. Я розклав речi, перевдягнувся у зручний
одяц який я взяв навмисно для цiеi подорожi, так само, як i капцi зi стоп-
таними пiдборами, якi на око мапи poKiB зо двадцять, - iдеапьне взуття

для тих, хто живе у сiпьському ма€тку. Потiм пiвгодини простояв бiля
BiKHa, спостерiгаючи за схилами ланfiйських пагорбiв.

На кухонному стопi пежапа газета. Вона бупа стара, ще з Рiздва (тодi ми
бупитут востанне). Я почав перечитувати ii, напиваючи собi бокал муска-
ту, що стояв у вiдерцi з крижаною водою з криницi. Наприкiнцi листопада
ООН дапа дозвiп на використання сиIIового методу для того, щоб вигнати
iракцЬ з Кувейту. Американцi вже напр:шили до СаудЬськоi ApaBii перше
спорядження ддя солдат. Писали про остirнню спробу американцiв домо-
витися у Женевi з представниками Саддама Хусейна, щоб той скомандував
cBo'iM вiйськам вiдступати. Завдяки газетi я мiг пригадати декотрi подii, тож
я читав ii з неабиякою цiкавiстю, як наче вперше, Раптом я згадав, що через

напружений стан, пов'язаний з вiд'iздом, я вранцi не ходив надвiр. Ъж я
пiшов до вбиральнi, - c;rylrrHa нагода вiдiрватися вЦ газети, - i з BiKHa

побачив виноградники, У мене зароi'пася думка, ба HaBiTb прадавнiй покпик
справити потребу в мiжряддi. Поклавши газету до кишенi, я, не знаю, чи то
випадково, чи завдяки якомусь внутрiшньоIчry дороговказу, вiдчинив дверi
заднього входу. [уже обережно я перейшов черФ город. З боку садибибр
тин i, судячи з квоккання i шrямкання, що звiдти чпися,саме у тому мiсцi
стояв курник, крольчатня i загони дпя свиней. У гпибинi огороду я зауважив
стежку, що вела до виноградникiв.

Амадiя мала рацiю: дистячко на винограднiй дозi ще було мапесеньке,
а виноградинки видавапися зовсiм порожнiми. Та я вiдчував пiд стопта-
ною пiдошвою грудки землi i кущики травички, розкиданi мiл<ряддям то
тут, то там. Iнстинктивно я почав шукати поглядом персиковi дерева, аlrе

не бачив поблизу жодного. [ивно, я читав у якомусь poMaHi, що в мiжряд-
дi, - та д/Iя того треба змалечку бiгати мозолястими п'яточками бо-
сонiж, - е жовтi персики, якi ростуть пише у винограднiй лозi. Вони

репаються, коли на них ледь натиснеш великим папьцем, а кiсточка з них
вилiтае майже сама. I]i персики чистi, немов пiспя хiмiчноi обробки, хiба
на мить до вас припипне товстенький бiленький черв'ячок з м'якотi. Коли
iси цi персики, майже не вiдчуваеш оксамиту txHboi шкiрки, вiд якоi трем-
тиш вiд язика до самого паху. На якусь мить я вiдчув тремтiння у паху.
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Навкопо стояла подуденна тиша, яку поруцryвав дише спЬ пташок
i цвiркотiння стрибунця. Я ciB навпочiпки й оправився.

Silly seasoп. Не read оп, seated саlm аЬоvе his оwп risiпg smell|. Людським
створiнням до вподоби запzrх власних фекалiй, але не чужих. Урештi, це
частина нашого органiзму.

Сид5чи так, я вiдчув прадавню насододу. М'яка робота сфiнктера в
оточеннi всього цього зеленого буяння викликада у мене неяснi спогади
з Moei минувшини. Чи це iнстинкт, притаманний нашому виду? В MeHi
так мапо iндивiдуальностi, але так багато рис, характерних yciM iншим
представникам виду (маю пам'ять про все дюдство, а не про власну осо-
бу). То, може, я просто вiдчував те ж саме задоводення, що й прадавнiй
неандерталець. Певно, у нього було ще менше спогадiв, HilK маю я, адже
BiH HaBiTb не знав, хто такий Напопеон.

Копи я скiнчив свою справу, MeHi спапо на думку, що спiд, за iнстинк-
том, скористатися звичайним листям. Але я принiс з собою газет}r) тому,
вирвавши cTopiHKy з програмкою (тим паче, що тiй програмцi вже бупо
пiвроку, та й у Соларi не повить телебачення), скористався нею.

Я звiвся на ноги i поглянув на cBoi випорожнення. Вигпяд вони мали
гарний, були подiбнi до паруючого слимачка. Як у Борромiнi2. Здаеться, з
травденням у мене все чудово, адже вiдомо, що турбуватися треба лише
тодi, коди випорожнення надто KpyTi чи, навпаки, занадто рiдкi.

Я вперше бачив cBoi гiвенця. Бо ж у MicTi ти сiдаеш на унiтаз, а потiм
вiдразу спуска€ш воду, не загпядаючи всередину. Я кажу <гiвенця>, бо Bci
iншi, мабуть, теж так K:DKyTb. Бо вони - найособистiша i едина рiч з

усього, що ми ма€мо, яка надежить лише нам. Усе iнше можуть бачити
чужi пюди: вираз обличчя, погляд, жести. HaBiTb твое оголене тiло можуть
бачити чи то на пдяжi, чи то на прийомi у лiкаря, чи то копи ти з кимось
кохаешся. Ба HaBiTb TBoi думки можуть знати чужi дюди, адже зазвичаЙ
ти ix висловлюеш. Або ж вони за TBoiM поглядом через твое знiяковiння
вгадують, що ти вiдчуваеш. Звiсно, iснують ще й TaeMHi думки (про Сибiп-
lry, примiром; хоча,Щжаннi мене таки видав певною мiрою, i хтозна, може,

дiвчина щось вiдчупа пiдсвiдомо i саме у цьому причина il замiжжя), Та
загапом, HaBiTb нашi думки не приховаеш.

На вiдмiну вiд гiвенець. Хiба за винятком надзвичайно короткого
вiдрiзка твого життя, коли мама мiняе TBoi пiдryзки. А так решту життя

l Мертвий сезон. BiH читав, спокiйно вмостившись над вдасним паруючим лай-
ном (анzп.). - Щитата з <Улiсса> Щжеймса,Щжойса.

z Франческо Борромiнi (1599-1667) - iталйськиЙ apxiTeKTop епохи бароко.
Йдеться про гвинтовi сходи, подiбнi до слимака, KoTpi BiH побудував у римському
Палаццо Барберiнi.
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вони надежать цiпковито тобi. I оскiльки цього разу Moi гiвенця навряд
чи вiдрiзняпися вiд ycix попереднiх, можна сказати, що в ту мить я знову
возз'еднався iз собою колишнiм iз забутих часiв, тож це був мiй перший

досвiд, що можна було пiдкрiпити незлiченною кiпькiстю анапогiчних дiй
у минулому,:Dк до мого дитинства, копи я мадим справляв свою потребу

у винограднику.
Може,якби я придивився навкодо уважнiше,я побачив би iнших Moix

<слимачкiв> ще з дапеких часiв, i, правипьним чином обвiвши ix у три-
кутник, знайшов бп свй скарб Кларабелпи.

Тутечки я замисдився. Гiвенця ще BiDKKo було назвати Mo'iM (пиповим

вiдваром>, та чи мiг я сподiватися, що у Morx доспiдженнях я дiйду до
сфiнктера. Щоб нагнати втрачений час, потрiбна астма i аж нiяк не пронос.
Астма стосуеться дихання, адже це вiддих (хоч i дуже утруднений) пушi
Апе це дпя людей заможних, що можуть дозволити собi кiмнати, оббитi
корковим деревомl. А от злидарi в попi просто неба не виц/скають дух,
вони випускають гiвенця.

Проте я не почувався знедоденим, а навпаки - напрочуд щасливим.
Вiдкопи я прийшов до тями, таким щасllивим я ще не почувався. Кажу
вам, воiстину незбагненнi шляхи Господнi, iнодi вони можуть йти HaBiTb

через заднiй прохiд.

Отже, день скiнчився так. Я тинявся лiвим крипом маетку i натрапив
на KiMHaTy, як я здогадуюсь, cBoix онрат (то була вепичезна зала з трьома
вiкнами, по KyTKirx мапi покинупи триколiснi вепосипеди i ляльок, зодяг-

Fених у чоповiчi костюми), у моiй спальнi на комодi лежали книжки, якi
я, певно, покIIав там, коди був тут востанне. Нiчого особливого чи цiка-
вого. Але у старе крило я йти не навахшвся. Я ще мушу краще ознайоми-
тися з мiсцевiстю.

Я пообiдав на Амадiевiй KyxHi помiж старих рундукiв дпя борошна,
столiв i стiпьцiв, якi належали ще iT батькам, вдихаючи пахощi, якi ви-
пускав часник, пiдвiшений на балцi. Кролик був божественний, а садат

узагапi вартував yciei подорожi. Я вмочував окраець хлiба в рожеву роз-
маринову заправку, по якiй ппавали мапенькi одiйнi ппямки, a/Ie вся суть
бупа у вiдкриттi смаку заново, а не в тому, щоб його згадати. MeHi не
потрiбна була допомога Motx смакових рецепторiв, я вже знав цей смак,
Я пив, скiльки душа забажа€: тутешне вино краще за Bci французькi,
разом узятI.

l Йдеться про Марселя Пруста, що, маючи вая<ку форму астми, вимушениft був
на схилi життя багато часу перебувати в KiMHaTi, о66итiй корковим деревом.
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Я познайомився з yciMa домашнiми мешканцями: старезним облiзпим
псом Пiппо, який, проте, як наполегlrиво переконувапа мене Амалiя, був
вiдмiнним сторожем. Поза тим, великоi довiри BiH не викпикав, адже був
слiпий на одне око, старий i явно очманiлий. OKpiM собаки, я познайо-
уився ще з трiйком KoTiB. Щвое з них бупи паршивi i вiдлюдькуватi, а

третiй був якоiсь породи штибу <чорноi ангори), мав ryсте i м'якеньке
хутро i BMiB випрошувати iжу з удячнiстю, потираючись об Moi ноги з
педь чутним звабпивим муркотiнням. Гадаю, япюбиъ усiхцихтваринок
(хiба не тому я пiдписався пiд законом про заборону вiвiсекцii), апе пiд-
свiдомому почуттю прихильностi не наках<еш. Ъж я вподобав третього
кота, i саме BiH отримував вiд мене найбiльш ласi шматочки, Я спитав у
Амапii, як звати KoTiB, апе жiнка сказапа, що коти до хрещеного люду не
наlrежать, на вiдмiну вiд собак, а тому безiменнi. Я не вгамовувався i зно-
ву спитався, чи можна назвати чорного Мату, i Амапiя дозволила, якщо
MeHi не досить звичайного (киць-киць-киць). Алq певно, подумала, що
цi MicbKi мають у головi замiсть мiзкiв - цвiркунiв.

А цвiркуни (справжнi) зчинили надворi неймовiрниfi.uпа.,rожя ви-
йшов з хати, щоб посцrхати ix. Я звiв очi до неба, сподiваючись побачити
там знайомi обриси. Сузiр'я, виключно сузiр'я з астрономiчного атпасу.

Я впiзнав Велику Ведмедицю, апе лише як феномен, про який багато чр.
MeHi знадобилося пройти такий шлях, щоб урештi зрозумiти, що в ен-

циклопедiяхусе х( таки е сенс. Повернiться до iпtеriоrutпhоrпiпеml i знай-

дете - <<Лярусс>2,

Подумки я сказав собi: Ямбо, ти маеш паперову пirм'ять. В ii ocHoBi не

нейрони, а паперовi сторiнки. Можливо, копись з'явиться така електрон-
на чудасiя, що дасть можпивiсть за допомогою комп'ютера подороr(увати
сторiнками Bcix без винятку книц якi колись створила пюдина вiд самого
початку BiKiB i аж дотепер. Лише одIrим натисканням клавiшi можна буде

переходити вiд однiеi до iншоi, HaBiTb не знаючи бiдьше, де ти i хто ти
такий. I тодi Bci стануть такими ж, як ти.

Тим часом, очiкуючи на таке юрбище так calмo безтапанних товаришiв,
я пiшов спати.

Я майже провалився у сон, як тут почув, що мене хтось кпиче. BiH
запрошував мене до BiKHa, нав'язливо шамкаючи ((в-ш-ш-ш). Хто ж мiг
звати мене знадвору, вчепившись за вiконницi? Я враз розчинив jk i встиг

l 
Щитата з Блал<енного Авryстина: <In interiorem hоmiпеm redi: ibihabitat Deus> -

<Шукай внутрiшню людину: там € Господьо. Тобто слова пише пiдштовryють до здо-
буття знання, справ>кне знаЕнlI у внутрiшнiЙ людинi.

2 У 185l роцi в Парижi П'ер Лярусс засЕував видавництво, що спецiалiзу€ться Еа
епциклопедiях i сповниках, тож пiд цим сдовом розумiють саме сповник.
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дише заувalкити,яку гл)l'пу нiч тiкапа бiляста TiHb. Пiзнiше дмапiя пояс-
нида MeHi, що то був пугач. Вони полю6/Iяють жити на горищах i у водо-
стiчних жодобах порожнiх будинкiв, апе щойно вiдчують, що там хтось
е, враз змiнюють свiй прихисток. Як прикро. Але чому той rцтач-втiкач
пробудив у MeHi вiдчуття, яке я описав Паолi, як <таемниче полум'я>? Ъй
пугач, чи будь-який iнltlиit з його побратимiв, ймовiрно, бупи частиною
мене самого. Ймовiрно, вони будили мене i ранiше, щораз утiкаючи у
непроглядну нiч. Недолугi привиди дурбецапа.,Щурбецала? А ось це спо-
во я напевне дiзнався не з енцикпопедiй. Отже, воно прийшло до мене
зсередини чи з далекого дитинства.

Спав я тривожно. У якусь мить я прокинувся вiд сильного бопю в
грудях. Перше, що MeHi спадо на думку, - це iнфаркт. Адже вiдомо, що
все почина€ться саме так, Потiм я без жодних роздумiв устав i автома-
тично пiшов шукати пакетик, у якиit Паола поклала Moi лiки. Я випив
<Маапокс>. Отже, <Маалокс> - значить, у мене гастрит. Так, якщо з'iсти,

що не треба, завжди починаеться напад гастриту. Хоча насправдi я прос-
то переiв. Паола попереджала мене, щоб я шанувався i не iB надмiру. Поки
вона бупа поруч, то стояIIа цербером над мо€ю душею, але тепер треба
вчитися контроIIювати себе власними сипами. Амадiя нiчим би MeHi не
зарадипа, бо за звичками сiльських пюдей гарно попоiсти - це завжди на

добро, а погано лише тодi, копи iсти немае геть нiчого.
Скiпьком речам я ще мушу вчитися...



6. новlтнlЙ словник мЕлцl

Я зiйшов до сепа. Пiдiйматися вгору, повертаючись назад, було важ-
кувато, апе я добренько поryrшв i вiдчув припrIив сип. [обре, що я при-
хопив з MicTa кйька пачок <Житан>, бо тут продають пише <Мапьборо

лайт>, Сiпьський пюд, що тут скажеш
Я розповiв Амапii про пугача, що прилiтав уночi, Проте, копи я сказав,

що птаха видапася MeHi привидом, жiнка HaBiTb не усмiкrулася, а стапа
серйозною;

- Hi цс бо, пугачi - гарнi птilхи, вони HiKoMy не заподiють lrиха.

Але отам уиз!, - i вона кивнула на схиди ланt'iЙських пагорбiв, - от
там живуть ще й вiдьмачки. Хто TaKi вiдьмачки? MeHi HaBiTb дячно про
них говорити, але бiдолашний тато завжди розповiдав про них купу

рiзних iсторiй. Та ви не турбуйтеся, вони сюди не прш(омть, а лиша-
ються там JLякати неосвiчених сепян. Вiдьмачки не чiпають паничiв, якi
принаймнi знають, як змусити ix зпякатися i тiкати так, щоб aDK волос-
ся сторчки стояrIо. Вiдьмачки - це пихi жiнки, якi з'явпяються ночами.
А якщо надворi зпива чи туман, i'M ще й краще, бо тодi вони немов

риби у водi.
Амалiя не хотiла бiльше про них говорити, апе поз:шк вона заговори-

па про туман, я спитав, чи часто BiH тут бувае.

- Чи часто? Свята Mapie, та я б сказала, що аж зi"адrо. Iнодi, як ви-
зирнути з одвiрка, крiзь туман не видно, де починаеться стежина. Та що
там казати, не видко HaBiTb подвiр'я, а якщо в xaTi хтось €, то у BiKHi cBi-
титься так, немов вiд звичайноi свiчки. HaBiTb копи туман не пiдiймаеть-
ся до нас, звiдси видно огорненi ним гори. Якийсь час узагалi нiчого не

розгпедiти, потiм неначе щось вирина€ з туману, чи глечик, чи обриси
каплички, а потiм знову все бiле-бiпiсiньке, немов низовиною хтось роз_-
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пив вiдро з молоком. Ъму, запишаючись тут у Bepecнi, ви дуже ризикуе-
те, адже, oKpiM червня i серпня, у цих мiсцях увесь час cToiTb туман. У ни-
зовинi, там, у мiстечку, живе один неаполiтанець, на iм'я Сальваторе , якиЙ

ще poKiB двадцять тому приrхав сюди працювати, адже ви знаете, як бi-

д)rють пюди на пiвднi, так от BiH досi не призвичаiвся до наших TyMaHiB.
Каже, що у них на Водохрещу i то краща поIода. Ви не повiрите, скiльки

разiв BiH звалювався у гiрськi струмки, ryбився у попi, а ми ходили шука-
ти його вночi з пiхтарями. Та я нiчого не кФку, вони, певно, добрi пюди,
хоч i не TaKi, як ми.

Навколо безпюёDя мовчазне, заховане у MopeBi руТн.
Я елянув на пусmку ёолuн: tцезло й заmuхло zелпь усе жuве.
Тiлькu пmахu заzубпенi у цьому пусmому марному cBimi,

Ще моюmь сшш Dо свimпа лепimu.
Лунаюпь tlо mам, mо mуm ix ёuвнi, ёuкi, апе несuпьнi KpuKu,

Мiж скап холоёнuх i безлuкuх. I rпuuла навкРу?u, мов вiснut4я zрозu.

ODHaK на muхому безбережноttу cipoMy Mopi
Днi брuжuнu, aHi хвuлiна ёовzi-ёовzi мuпi.
А вuсоко в небi, немов пiёвiшенi, скепеmu букiв сппелu

корявi вiпmя-рукu.
Я вiёуваю час розпукu.

Наразi я зрозумiв, що руiни i пустки, якi я давно шукав,6ули саме тут,
заппятi яскравим сонячним cBiT[oM, хоч вiд того не менш невидимi, бо
той туман був усерединi мене самого. Чи то я мушу шукати rx у тiнях?
Отже, час настав. Я мушу зайти до центрадьного криrlа.

Амалii я сказав, що маю зайти туди сам. Вона лише похитала головою
i дала MeHi кпючi, Схоже, у тому крипi бездiч KiMHaT, i Амалiя кожну з них
трима€ на замку, адже нiколи не зна€ш, чи не ходить десь поблизу злодiй.
Отлсе, я взяв зв'язку ключiв. Yci вони бупи рiзних розмiрiв, декотрi бупи
зовсiм iржавими. 3начить, Амапiя знае напам'ять, якиiL ключ якi дверi
вiдчиняе. Але, позаяк я пiшов сам, то треба щоразу пiдбирати к/Iюч до
кожних окремих дверей. Вони неначе казаIIи MeHi; <Як же, це тобi дуже
згодиться. ,Щосi вередуеш, як мала дитина).

Амалiя, мабуть, пiшла у сепище ще рано-вранцi. Вчора вiконницi бупи
зачиненi, а зараз вонибупи розкритi саме настiдьки,аби свiтла в KiMHaTax
i коридорах було якраз удостапь для того, щоб бачити, куди ступати. Ъ
HaBiTb незважаючи на те, що час вiд часу Амапiя провiтрювапа примiщен-
ня, затхлий запaх усе одно лишався. Апе геть такий, як випускають cTapi
меблi, бапки на степi, котрий бувае вiд старих попотняних укривад на
крiслах (хiба не на таких сидiв Ленiн?).
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Хай там як, облишмо Moi пригоди з вiдмиканням дверей, позаяк вiд
них я почувався смертником у Апькатрасi. Сходи веди до великоi зали,

щось на кшталт добре вмебльованоi вiтадьнi, де стояли крiспа, що точно
були ще за часiв Ленiна. На cTiHax у доладних paмKal,x висiдо кiлька жах-
дI,Iвих пейзажiв пiд дев'ятнадцят9 стопiття, написаних опiйними фарбами.
Я, звичайно ж, гадки не маю про дiдовi художнi смаки, апе зi спiв Паоли,
BiH був цiкавим колекцiонером; проте навряд чи йому мог/Iа подобатись
така мазанина. Мабуть, це родиннi релiквii. Певно, хтось iз Morx прадiдiв
чи прабабусь управлявся у живописi. Поза тим, у напiвтемнiй KiMHaTi Ti
картини здавалися просто темними плямчлми на cTiHax, тому, може, й пра-
вильно, що вони висять подапi вiд пюдського ока.

Iз зали веди кiлька виходiв. Один з них BiB на единий балкон з фа-
садного боку, на той, що над парадними дверима, а два iнших - у ко-

ридори, що проходиllи старою частиною бупiвпi. Вони були широкi,
похмурi i TeMHi, а стiни вздовж усього коридора були прикрашенi ста-

рими кодьоровими гравюрами. У коридорi праворуч можна було
побачити Imаgёriе d'Epinal', що зображали рiзноманiтнi iсторичнi подii:
<<ВоmЬаrdеmепt dAlexaпdrie", <Siёgе et ЬоmЬаrdеmепt de Paris por les

Prussieпs>, <Les graпdes jоurпёеs de la Rёvоlutiоп Frапgаisе>, <Prise de Рёkiп
par les Дlliёеs>, а iншi були iспанськими: <Los Orrelis>, <Соllессiёп de mопоs

flarmoпicosr, <Мuпdо al rеvёs>2. А на двох гравюрах бупи вибитi алего-

|Епiнадьськi естампи (фр.). Музеft-друкарня <Епiналь>, що була заснована

у 1796 роцi в однойменному MicTi, спецiалiзуеться на iсторичних гравiюваннях.

' <Обстрiп Апександрii>, <Облога й обстрiл Париlка прусськими вiйськами>, <3на-

MeHHi днi Французькоi революцii>, <Взяття Пекiна вiйськами союзникiв>, <Маленькi
виродки>, <Колекцй мавпочок-музикантiв>, <CBiT навпаки>.

89



ричнi сходи людського життя. На першiй бупи зображенi чоловiки, а на

другiй - жiнки. На найнижчiй сходинцi розташовувалась кописка i ма-
пятау пiдтяжках, а далi поволi-повопi, подiбно до олiмпiйського подiуму,
сходи здiймалися вiд прекрасних розпашiлих красунь до зрiлоi дами. Ifя
сходинка бупа найвищою. А опiспя сходинки знову повопi спускалися
вниз, зображаючи на кожнiй сходинцi п'едесталу щодапi старших пюдей,
аж до наЙнижчоi сходинки, де, як зЬ Сфiнксом, стояла icToTa на трьох
ногiлх: на двох покручених кiстлявих кiнцiвках з цiпком, а поряд на Hei

вже чекала Смерть iз косою.
Першi дверi у коридорi вели до простороi старовинноi KyxHi, де сто-

яла величезна пiч, а з KaMiHa й досi звисав мiдний посуд.Таким начинням
користувапися за сивоi давнини. Мабуть, воно дiсталося у спадок ще вiд

дiдового прадiда. Наразi Bci цi речi вже бупи антикварiатом. Крiзь прозо-

ре скпо серванта я побачив квiтчастi тарiлочки, кавники, чашки для кави
з молоком. Я iнстинктивно почав шукати очима пiдставку для гшеъ
ймовiрно, був упевнений, що вона тут бупа, I я i] знайшов. Вона висiпа
обабiч BiKHa, Зробпена з дерева, Еа якому випапенi падаючi маки на жов-
тому тлi. Копи пiд час вiйни була нестача дров i вугiлля, ми, певно, хова-
лися саме у чiй KyxHi, бо, мабуть, вона бупа найтеппiшим мiсцем у будин-
ку. Хтозна, скiльки вечорiв я просидiв у цiй KiMHaTi...

Я пройшов далi, у пазничку. Вона теж була старезна. Я побачив веIIи-

чезну, невимовно велику ванну й кривi крани, що були бiльше схожi на
кодонки. А замiсть здивальницi, здаеться, стояли чарки. Я спробував вiд-
крити воду. По кiпькох потугах з крана потекла жовта гидота, яка почала
прозорiшати,лише коли я проточив i] кiлька хвипин. Унiтаз i чарки чомусь
нагадали MeHi Королiвськi терми кiнця <отточенто).

KpiM пазнички, там була ще одна KiMHaTa. OcTaHHi дверi вели до прос-
то вбраноi кiмнати iз зеленуватими мебпями, прикрашеними метеликами,
i односпальним лiжком, де, обiпершись на подушку, сидiпа rшпька Ленчil
в дамському костюмi з намадьованим обпиччям. I_{e обдиччя мадо такий
весепий вигпяд, який тiпьки бувас у попотняних шшьок, зробпених у стипi
<новiченто>.

Певна рiч, це бупа KiMHaTa Moei сестри. Ъ ж саме засвiдчипи cyKHi, якi
я знайшов у шафi, хоча скидапося на те, що Bci iншi речi звiдси повино-
сипи,а саму KiMHaTy зачинили назавжди. У KiMHaTi тхнуло сирiстю.

Коридор закiнчувався великою шафою, що стояла вглибинi. KiMHaTa
Ади бупа в ньому останньою. Я вiдкрив шафу.Всерединi ще вiдчувався

'Популярнi в r920-1930.x роках ляпьки, що бупи зробленi туринськими май-
страми CaBiHi.
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рiзкий запах камфори, а на полицях дежали акуратно складенi вишитi
простирадла, укривала i стьобана ковдра.

Я знову пройшов коридором аж до вiтальнi i повернув до iншого ко-

ридору, що BiB пiворуч, Стiни цього коридору гrрикрашапи нiмецькi гра-
вюри дуже aKypaTHoi роботи, <Zur Geschichte der Kostijme>>|,- так назива-
пася серiя. Чуповi жiнки з ocTpoBiB Борнео, гарнi представницi Яви,
китайськi мандарини, слов'яни з Шибеника з такими ж довгими трубка-
ми, як i txHi вуса, неапопiтанськi рибалки i римськi розбiйники, що три-
мали тромбони, iспанцi iз СеГовii та Алiканте.А ще там були iсторичнi
костюми: вiзантiйських iмператорiв, пап i лицарiв з феодальноi епохи,
тамплiсрiв, дам чотирнадцятого стопiття, eBpeiB-KpaMapiB, коропiвських
мушкетерiв, списоносцiв i наполеонiвських гренадерiв. ,Що кожного сю-
жету нiмецький гравiювадьник пiдiбрав вiдповiдний парадний одяц тому
не лише багатi i впдивовi персонажi були обвiшанi коштовностями i мали
при собi пiстодi з розписаним арабесками рукiв'ям, а й, найзпиденнiший
африканець чи звичайний простопюдин без копiйки за душею на талii
носили цвiтастi стрiчки, пдащi, cTapi потрiпанi капелюхи, прикрашенi
пiр'ям, i рiзнобарвнi чадми.

i}iт 0.ftriф1с Ьsт ýоffйшс-
з*фiфiaз ýфв

!} !ýllnl.ttrd..rфЕф

Мождиво, саме завдякицим гравюрам, що висiли на cTiHax коридору
майже на чесному сповi й повицвiтали вiд сонячних променiв, що ocBiT-
дювади rx багато poKiB, а не пригодницьким книжечкам я вперше зрозумiв
те рiзнобарв'я й рiзноманiття дюдських рас. Може, саме цi гравюри вiд-

-,ъ,- ,:-,"_s*

I <Iсторiя костюма> (HjM.).
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крипи MoiM очам еrcотичнiсть cBiTy. <Раси i народи cBiTy>, - промовив
я вгоrtос, а сам подумав про волохату вульву. Щiкаво, чого б це?

Першi дверi вепи до iдапьнi, якiй теж передувапа вiтапьня. У KiMHaTi

стояли два стипiзованi пiд п'ятнадцяте столiття буфети, з округлими i
ромбовидними рiзнокопьоровими стекдами, кiдька крiсеп у стипi кСаво-
нарола)), неначе просто з <Вечерi жapTiB>l, i люстра iз кованого запiза,

прикрiплена прямовисно до столу. Не знати чому я промовив: <Каплун

та коропiвський суп>. Пiзнiше я спитав Амалiю, чому на стопi у старiй
iдапьнi мае бути (каппун i королiвський суп>, i що таке взагапi <каппун>?

Жiнка розповiпа, цо кожного року на Рiздво, коли Господь дарував H:rM

свою благодать на земпi, на стопi мав бути Kaпrгylr з гостро-солодкою
гiрчицею, а на перше був королiвський суп - маленькi жовтi купьки, якi
вмочували в бульйон з каплуна, кастрованого пЬня, якого спецiально
вiдгодовувапи на м'ясо, i потiм Ti купьки просто танули на язицi.

- Яким же смачнющим був королiвськиЙ суп! I HixTo, як на грiх, не

готуе TaKoi страви. Може, тому, що короля вже давно прогнали. Бiдолаш-
ний, йому теж не поталанипо. Хай там як, та я дуже хотiпа б перекинути-
ся спiвцем iз цим дуче!

- На бога, Амапiе, нiякого дуче вже немае, це знають HaBiTb Ti, хто
втратив пам'ять.

- ,Що попiтики MeHi немае нiякого дiпа, аде я теж знаю, що якось його
вже виганяди, а BiH усе одно повернувся. I]e я вам кажу, BiH десь поряд, i
одного дня, адже нiколи не знаеш... Хай там як, а для старого пана, вашо-
го дiдуся, хай упокоiть Господь його душу, каплун i коропiвськиit сул мапп
неабияке значення, iнакше Рiздво було не Рiздво.

Каппун i коропiвський суп, Завдяки цiй cTpaBi я згадав обриси стоду,
люстру, яка, певно, багато разЬ заливада свiтлом той стiл святковими
вечорами наприкiнцi грудня. Апе я не згадав, як смаку€ королiвський суп:
я згадав пише цю назву. Як у тiй грi iз загадками, що зветься <берсальо>:

стiл треба пов'язати зi стiпьцем, iдапьнею чи супом. Так само i MeHi зга-

дався королiвський суп пише через сповеснi асоцiацii.
Я вiдчинив дверi до наступноi кiмнати. I]e була спальня, в якiй зазви-

чай спадо подружжя, тож якусь мить я вагався, нiби то було заборонене
мiсце. Контури меблiв у напiвпiтьмiъпдалися MeHi величезними, а пiжко
з бапдахiном узагапi здавалося BiBTapeM. Може, це була дiдова спальня, до

l Йдеться про декорацii до фiльму Алессандро Блазеттi, зЕятого у 194l роцi за
п'есою кВечеря жартiв> iталiйського драматурга Сема Бенеплi.
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якоi i ногою ступати бупо не можна? BiH помер у цьому лiжку - туга
звела його в могиllу. А чи був я присутнiм у цю мить, чи попрощався з
ним востанне? Наступна KiMHaTa теж була спадьнею. Апе збагнути, до
якого часу належапи тамтешнi меблi, бупо неможпиво, якийсь псевдоба-

рокський сти/Iь, округлi, геть ус!в opнaмeнTax, якiбупи HaBiTb на бiчних
ступках шафи дпя бiпизни з ве/Iиким дзеркаlrом i на комодi. У цю мить я
знову вiдчув те ж саме, що й тодi в лiкарнi, побачивши фото з весiлля
батькiв, - стиснудо увесь шлунковий сфiнктер. Таемниче полум'я. Якось
я спробував пояснити це вiдчуття лiкаревi Гратаропо. BiH спитався, чи
було це схоже на екстрасистоди.

- Мабуть, - вiдповiв я, - апе воно qrпроводжу€ться теплом, що
пiдступае до горда,

- Ъдi це не екстрасис,tоли, - мовив Гратароло, - при них такого не
бувае.

Але раптом на мармуровiй кришцi неве;rичкого комода я зауважив
маленьку книжечку, тож попростував просто до Hei, бурмочуrи собi пiд
носа: <Kva la Filoteo. Як же ж це, чекайте, це на дiалектi, прийде, набпи-
жа€ться... що? Мене не покидапо вiдчуття, що ця загадка, вирФкена у
питапьнiй формi на п'€монтському дiадектi, uнаближаеться, хто набпи-
жаеться?>, la rivа? sa са l'e c'la riya? (я говорив на дiапектi?) Що ж там
набдижаеться? Якась фiпофея (фея?), тролейбус, нiчний трамвай чи таем-
ничий тельфер'?

Я розгорнув книжку. Почувався так, нiби скоiв бпюзнiрство. Вона на-

лежапа мiланському священиковi [жузеппе PiBa i датувапася 1888 роком.

1 Пристрiй для пiдняття вантажу, канатна дорога.
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I]e були молитви i священнi ритуали, до яких додавався передrк кален-

дарних свят i iMeH святих. Обкладинка вже майже вiдпала, а сторiнки

розваIIювапися вiд першого ж дотику. Я побожно скдав rx знову докупи
(а через свою професiю я звик шанобпиво доводити до ладу старожитнi
книги), та зауважив, що на корiнцi у червоному квадратi було зопотими,
вже вицвiпими, пiтерами написано <Кча la Filotea>. Напевне, це чийсь
мо/Iитовник, якого я не насмiпювався торкатися перше, копи був мадим)
бо, можпиво, ця книжечка з неоднозначною назвою, де автор i назва зли-
ваються в одне, сповiщала MeHi про наближення загадкового е/Iектрич-
ного дипiжанса з феею всерединi.

Я озирнувся i помiтив з рiзьблених бокiв комода двi стулки, що вiд-
чиняються. Прожогом кинувся до них, вiдчуваючи, як серце випдиry€ з

грудеЙ, xoTiB вiдкрити ту, що бупа праворуч. Я озирався навсiбiч, немов
боявся, що хтось мене побачить. Усерединi було три так само рiзьблених
пота€мних вiддiпи, аде вони бупи порожцiми. Мене тiпало так, немов я
cKoiB крадiжку. Може, HaBiTb антикварну: MeHi було цiкаво глянути у Ti

сховки, ану ж у них зберiгапося щось таке, що чiпати MeHi було зась, чи
чого я не повинен був бачити,чи навпаки, що роздивдявся потайки. Тепер

я майже абсопютно, немов пiспя Грунтовного аналiзу фактiв, як у детек-
тив€tх, був певен, що то бупа KiMHaTa Motx батькiв, а <Фiлотея> - це мамин
мо/Iитовник. Тож збираючись запустити руку у потаемний сховок у ко-
модi, я мiг торкнутися чогось надзвичайно особистоIо, може, старих
листiв, чи гаманця, чи купи фотокарток, якi не можна було вкпеювати
в сiмейний фотоальбом...

Але якщо то дiйсно була спапьня батькiв, а Паола якось казада, що я
народився саме в цьому домi, то це i е KiMHaTa, в якiй я з'явився на cBiT.

Хоча немае нiчого дивного в тому, що не пам'ята€ш кiмнати, у якiй наро-

дився, аде якщо протягом багатьох poKiB тобi показували якесь мiсце чи
KiMHaTy, говорячи, що ти побачив cBiT на ось цьому веIIичезному лiжку,
на якому ти незпiченно багато разiв спав помiж татом i мамою, i вже вiд-
лучений вiд материнських грудей xoTiB ще раз вдихнути аромат грудей,

що вигодувапи тебе, таке мало б пишити в Moix триклятущих лобних
додях хоч якийсь слiд. Але Hi, HaBiTb у цьому разi мiй мозок зберiг у пам'ятi
дише механiчнi багаторазовi дii, i квит. Немов знову нагадуючи MeHi, що,
коли я, звичайно, маю таке бажання, то можу зIадати, як дитя ссало
материнське модоко, шукаючи ротиком грудь, апе чиi то бупи груди, чи
як пах.IIо материнське молоко 

- до того зась.
То чи е сенс народжуватись, якщо потiм не масш про це жодноi

згадки? Але, якщо розмiрковувати викдючно теоретично, чи я взагалi
коrlись народжрався? Як i про все iнше, про цей факт я знаю дише iз
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чrr{йх сдiв. З того, що знаю особисто я, випдива€, що я народився
наприкiнцi квiтня в лiкарнянiй палатi. I було MeHi вже майже шiст-
]есят.

<Пан Пiпiно, що народився старцем, а помер дитям). Що це ще за
icTopй? BTiM, пан Пiпiно народжуеться у капустi, вже маючи шiстдесят
pKiB i чудову сиву бороду. Щодня з ним трапlIяються якiсь пригоди i
щодня BiH трохи молодшае. BiH знову ста€ юнаком, потiм грудним дитям
i, врештi, коди лунае його пеfший (чи то пак останнiй) крик немовдяти,
його очi змикаються навiки. Певно, я прочитав про це в якiйсь дитячiй
книжечцi. Але Hi, це неможlIивО. Я б забув про цю iсторiю так c€lмo, як
i про все iнше. Мабуть, читав про Hei poKiB двадцять тому в якiйсь icTopii
дитячоi пiтератури - MeHi ж бо було вiдомо геть усе про дитинство
BiTTopio Альф'ерi, апе я не мав i крихти спогадiв про власнi дитячi
роки.

Хай там як, а я маю вiдтворити свое х(иття саме туъ у потемкiлх цих
ховжедезних коридорiв, хоч би для того, щоб померти мапюком у пелюш-
ках, врештi побачивши обдиччя рiдноi матiнки. ОЙ леllе, а що як я вiдiйду
на той cBiT, перед смертю побачивши фiзiю огрядноi BycaToi, як шкiпьна
завr{ка, повитухи? Як у [арсiя Лорки,

Пройшовши в rпиб коридору i проминувши скриню, що стояла пiд
найвiддапенiшим BiKHoM, я побачив двое дверей - однi вгли6, а iншi - лi
воруч. Я вiдчинив Ti, що вели лiворlпl, i опинився у химерному, просто-

рому, просто вбраному кабiнетi. У KiMHaTi стояв моцний стiд з червоного

дерева, над яким височiпа масивна зепена дюстрц подiбна до тих, що ви-
користовуються у Нацiональнiй бiблiотецi. Через двiйко великIdх BiKoH з

кольоровим скдом KiMHaTy запивало денне свiтпо. BiKHa дивипися на

заднiй двiр за лiвим крилом бупинку - найтихiший,,наilбiпьш прихова-
ний вiд чужих очей куточок садиби вiдкривав очам невимовно прекрас-
ний,найдивовижнiший кра€вид з тих, що пишень можна уявити. А помiж
BiKoH на cTiHi висiв портрет добродй з сивими вусirми, що неначе позував
якомусь Надаруl сiльського масштабу. Навряд щоб цей портрет повiсили
тут ще за життя дiда, бо як у головi достатньо клепок, то HixTo не повiсить
ьпасний, портрет перед носом. Батьки теж не могли цього зробити, адже

дiд помер пiсля них i саме з вiдчаю череэ цю втрату. Можпиво, дядько з

тiткою, продавши помешкання у MicTi i навколишнi надйи, перетворипи

| Наdар (справхtне iм'я - Гаспар Фенiкс Турнамон, 1820-1910) - знаменитий

француэький фотограф, письменник та карикатурисъ що у XIX ст. робив знiмки
багатьох вiдомих людей.
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цю кiмнатчину на меморiал. Врештi, не бупо жодноi ознаки того, що в цiй
KiMHaTi хтось жив чи працював. Гопо, як у ямi.

На cTiHax знову ж таки висiли <Images d'Epinal> - цього разу то
бупи сопдатики у синьо-червоних мундирах: пiхотинцi, кiрасири, дра-

ryни, зуави.
Але найбiпьше мене оше/Iешили бiблiотечнi полицi, теж iз червоного

дерева, що оперiзувапи KiMHaTy вздовж cTiH, хоч i бупи практично порож-
нiми. Лише подекуди задля годиться стояпи кiлька книжечок, подiбно до
того, як робить поганенький дизайнер, що заllиша€ замовI{ик} декiлька
книжечок, аби у того була iпюзiя освiченостi, i стало ще мiсця для лапiк-
ських ваз, африканських фетишiв, срiбних тарiлок i кришталевих карафок.
Але у цiй KiMHaTi такого непотребу не було HaBiTb i близько: лише cTapi
атласи, французькi журнапи на крейдяному паперi, <Новiтнiй тлумачний
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сдовник Мелцi> 1905 року видання, а також сповники з французькоi,
нiмецькоi, iспанськоi, ангпiйськоi мов. Видаеться малоймовiрним, щоб
такий книголюб i колекцiонер, як дiдусь, жив помi-lк порожнiх подиць.
I дiйсно, на однiй з по/Iичок у посрiбленiй рамцi стояпа свiтлина. Певно,
знiмок був зробпений у кутку кiмнати c:rмe у годину, коли надвiрнс сон-
це заливапо cBoiM промiнням письмовий стiп. Щiдок мав дещо ску-
йовджений вигдяд, сидiв у самiй сорочцi й жипетi, ледь вигпядаючи з-за
кiп чернеток, якими був завапениЙ його стiл. BiH сидiв на тлi подиць,
напхом напханих книгами, серед яких виднiлися стоси безпадно наки-
даних газет. А на долiвцi - ще кiлька кiп, певно, то були журнали, а
також купа ящикiв, напханих якимось iншим макуlrатурним мотпохом,
куди, мабуть, зiбрали,увесь непотрi6,якийшкода було викидати на cMiT-
ник. IMoBipHo, саме таким був дiдiв кабiнет за його життя - комiрчина

рятiвника будь-якого паперового мотпоху, який уже давно б потрапив
на смiтник: трюм корабля-привида, <Летючого голландця)), що перево-
зив забутi документальнi артефакти хвилями морських просторiв, де
запюбки можна заryбитися, зiD(оватися у cтocаx i в'язках паперу. Ще ж
подiпися Bci цi скарби? Безперечно, поважнi поцiновувачi порядку зди-
хапися геть усього, що перетворювадо порядок на безладдя. Що, прода-
ли все першому ж лахмiтнику? Чи не пiспя цього грабунку я бiльше не
мiг бачити цi кiмнати, так уперто намагаючись забути Сопару? Хтозна,
скiльки всiпяких дивовиж я разом з дiдом пiзнавав саме в цiй KiMHaTi.
HaBiTb цю, останню зачiпку, щоб урештi впiймати свое минупе за xBicT,
l ту в мене поцупили...

Вийшовши з кабiнету, я вiдчинив дверi до кiмнати в глибинi кори-

дору. Вона бупа ще меншоIо, апе вбраною не так просто. Мебдi у KiMHaT-

чi були свiтдiших тонЬ, ймовiрно, зробив ix якийсь мiсцевий тесдя, дещо
простакуватi, апе дпя хлопчачого помешкання - саме те, що треба.
У кутку стояло невеличке лЬЕ(ечко, а в самiй KiMHaTi бупо багато книж-
кових степажiв, майже порожнiх, виднiлося пише кiпька покинутих кни-
жок у червонiЙ папiтурцi. Посеред гарно впорядкованого письмового
столу - чорна шкiряна вставка, недалечко - така сама, як у бiбпiотецi,
зелена лампа. А на cTiHi, прибита парою гвiздкiв, висiпа картинка, вiд
якоi в MeHi знову зажеврiло таемниче по/ryм'я. I]e було щось на зразок
музичноi партитури чи рекламного плаката HoBoi пдастинки <Як у по-
льотi>, хоч я знав напевне, що йдеться про фiльм. Я враз упiзнав Джор-
пжа Формбil, а радше його конячу посмiшку, згадав, що спiваючи BiH
акомпанував собi на укуле/Iе.

| !жорёжФормбi (1904-196l) - популярний британський актор та спiвак.

7 Умберто Еко 97



(lT,s lN тнЕ дlR)
dal lilm оmопlmо

! i.;

Я знову бачив перед очима, як BiH на скаженому мотоциклi з вiзком
вдiтае в сiнник i пiд fвалт i квоккання куреЙ видiта€ з iншого боку, а

полковник, що сидiв поряд у вiзку, у руцi тримае яйце. <Ось тобi великод-
ня писаночка>. А потiм старезниЙ лiтачок, у якому BiH опинився цiлком
помилково, падае штопором уни3, потiм насилу здiйма€ться в небо, а вре-
штi Йде на вiраж, що переходить у пiкiрування - ото cMixoTa, просто
лопнути можна. <Я тричi його дивився, тричi поспiль, - майже горлав
я. - Це найкумеднiше з ycix KiHiB, якi я бачив за життя). Я знову i знову
торочив <KiHiB>, так само неправильно вiдмiнюючи слово, як це, певно,

робипи тодi. BTiM, у селi досi кажуть саме так.
Безсумнiвно, це була моя KiMHaTa i мiй кабiнет, апе, oKpiM кiлькох на-

гадувань про це, решта бупа суцiльною пусткою, немов у KiMHaTi велико-
го поета у бупинку-музеi, куди запрошують до розглядин за квитками, в
якiй усе вiдтворено достоту так, щоб ви пройнялися духом безсмертя.
<Саме у чiй кiмнатцi BiH скдав <Осiнню пiсню>, кФермопiльську оду),
<Гондольср, що помира€>. А як же BiH, Великий Поет? Та його вже немае
бiдьше з нами. BiH висох у двадцять три через сухоти осьдечки, просто
на цьому лiжку. А погляньте на фортеп'яно, воно й досi вiдкрите, достоту,
як BiH його лишив того дня, останньогоfiа цiй земпi, бачите? На ньому й
досi видно крапдину KpoBi, що впала з його змарнiпих, збпiдлих ryб, коли
в останню мить життя BiH грав <Криваву препюдiю>. Ifя KiMHaTKa зберiгае
згадку про його коротку земну путь, те, як схидявся BiH над своiми ви-
стражданими чернетками. А де ж чернетки? У бiбпiотецi Римськоi копегii,
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пlянути на них можна лише з дозвоrry його дiда. А де ж дiд? Помер, цар-
ство душi його>.

Осатанiлий, я побiг коридором до BiKHa i, визирнувши на подвiр'я,
:Егорлав, звучи Амалiю:

- Чи ж таке можливо, - лементрав я, - що в моiй KiMHaTi немас aHi
чо'iх книг, aHi iграшок, aHi жодноi iншоi речi, що нагадlвала б про мо€ там
перебування?!

- Але ж пане Ямбо, ви жили TilM, копи ще вчиписяв унiверситетi! Вам
тодi було poKiB з шiстнадцять-сiмнадцять. I що, ви гадапи, що й досi гра-
тиметеся дитячими iграшками? I як вам таке спадо на гадку тепер, пiвс-
топiття ж минуло?

- Та дарма. Апе як щодо дiдового кабiнету? Там же, напевно, було до
бiса речей.,Ще ж вони Bci подiлися?

- Нагорi, на горищi, все забрапи на горище. Ви пригадуете, де у нас
горище? Воно схоже на цвинтар i наганяе на мене сум, тому я пiднiмаюся

ryди пише задпя того, щоб поставити бпюдечка з модоком. Навiщо? Бо як
трiйковi наших KoTiB закортить модочка, то вони й побiжать нагору, а

мимохiдь i мишенят поганяють. Ще ваш дiдусь вигадав. Казав, що на го-

рищi багато книг та газец тож треба якось мишам прочуханки давати,6о,
знаете, у сепi що не роби, а вони все сво€... А як ви виростади, Bci речi
помац/ переiжджали на горищq вашi i маленькоi панночки, вашоi сест-

рички. А як вашi дядько з тiткою доклалися до старого крила... звiсно, моя
хата скраю, апе краще б вони нiчого не чiпапи. Та вони все перекроiпи,
Наказали все хламiття вiднести на горище. Певна рiч, що той поверь де
ви зараз cToiTe, став скидатися на цвинтар, а копи ви повернудися сюди з

панi Паолою, HixTo не хотЬ морочитися з тими кiмнатами, тож ви пере-

бралисядо iншоrо крипа, Звiсно, воно не так подiбне до панських шат, але

з ним легше було впоратися, тож панi довела його до ладу, надавши iM
божеського вигдяду...

Отже, якщо я xoTiB, зайшовши до цього старого крипа, опинитися у
печерi Алi-Баби, що кишить старовинними амфорами, вщерть повними
зопотих монет, i пiтаючими кипимами,якi caMi степяться пiд ноги, то ми
з Паопою обое пролетiли. Скарбниця виявипася порожньою. Може, MeHi
варто пiднятися на горище, повернутися сюди з yciM тим старим мотло-
хом i розкласти все так, як бупо копись? Ък, апе дrш цього я маю знати,
як було колись, - дпя чого ж ще я затiяв усю цю кдопiтню, як не дпя того,

щоб це згадати?
Я знову пiшов до дiдiвського кабiнету i пише зараз зауважив, що в

кутку на стопику cToiTb програвач. Не якийсь там допотопний грамофон,
а нормапьний програвач iз вбудованими динамiками. За дизайном, десь
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п'ятдесятих poKiB. На сiмдесят BiciM обертiв. Ъ що, дiдусь, значить, слухав
платiвки? Певно, збирав iix так c{lмo, як i iнший мотлох? Тодi де ж вони?
Теж на горищi?

Я почав гортати французькi журнали. ,Щрук розкiшниit,у квiткових
орнаментах, кожна cTopiHKa виконана як мiнiатюра, а ще - копьоровi
iпюстрацii у стилi прерафаепiтiв - бпiдопицi панi ведуть бесiду з лица-

рями Святого Граалю. Усерединi журналЬ - розповiдi i cTaTTi, тексти,
обрампенi вiньетками iз плетеним лйiеподiбним стеблом, а поряд - cBiT-
пини з жiночою модою, аде вже у стипi (арт декоD - неприродно сухо-

ребрi панянки, стри)iкенi пiд хпопчикiв, убрання з шифону чи з вишивкою
шовком на шовку, iз заниженою талiею, вiдкритою ши€ю i широким ви-

рiзом на спинi. Вуста криваво-червонi, як свiжа рана, тримають довгий
мундштук, випускаючи лiнивi блакитнуватi димовi хмаринки, панi вбранi

у дамськi капелюшки з вуаlrлю. Ъдiшнi хупожники вмiпи передати аромат
хtiночоi пудри.

Iнодi журнаlrи ностальгiчно згадувапи стипь <пiбертi>, що пише недав-
но минув, доспiджувапи те, що бупо в модi ще зовсiм недавно, i те, що мадо
стати криком моди незабаром. Гадаю, легка патина минувшини надав:uIа
бiльшоi шдяхетностi новинкам з цих журналiв дпя майбутнiх €в.

Але мене бiльше подонили €ви далеких часiв, вiд 'rxHix образiв мое
серце петйо навскач. I нiякого та€мничого поlryм'я.3вичайнiсiнька тобi
тахiкаршiя вiд ностальгii за теперiшнiм.

Я побачив профiль жiнки з золотавими косами, ледь удовимий аромат
янгопятка, що зiйшпо з небес. Подумки я продекламував:

Твiй образ - mо образ бопlо i печапi.
В руках пвоk на ёовжепезнuх спебпм
Божесmвенно блiёi лiпii зiв'япu,
Як свiчкu BicK, розmалu.
Мов поduх нескiнченноzо незdопанноzо zоря,

Вiё пальцiв mвоiх пuне ix пеzкuй аромаm,
л Bia яскравuх шаm, lцо ялпряmь ёушу i mруяmь кров,

Безмежно лuне мука i пюбовl.

На бога, я, ймовiрно, бачив цей образ тисячу разiв, у дитинствi, юностi,
моподостi, можq HaBiTb на порозi зрiлостi, i BiH викарбувався у моему
серцi. Отже, я знав Сибiплу невимовно давно, а кiлька мiсяцiв тому я
лишень упiэнав iI. Апе те пiзнання розбудипо в MeHi з Itовою сидою не
лише нiл<нiсть - воно стискае MeHi серце. Можливо, я так само почував-
ся i тодi, коли ми з Сибiлдою зустрiпися вперше: я вiдразу поставився до

' Вiрш <Коханifu французькоi поетеси Рене ВЬ'ен (lS77-1909).
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Eei як до предмета cBoei любовi,6о для мене таким предметом уже був
ось цей образ. Пiзнiше, пiспя свого пробудження,я приписав нашим сто-
сункам те, чого жадав, коли ще ходив у коротких штанцях. Отже, Miж нами
з Сибiплою не було нiчого, нас поеднував дише цей образ?

А що як, oKpiM обличчя з цiеi картинки, нiщо й нiколи не по€днува/Iо
уене з yciMa жiнками мого життя? Що як я лише Iн€вся за обпиччям, яке
побачив кодись у дiдовому кабiнетi? Раптом доспiдження мого мину/Iого
почали набувати зовсiм iншого сенсу. Ife вже була не просто спроба при-
гадати подii, що передувади вiд'iзду iз Солари, хоч про це теж треба зна-
ти,аби зрозумiти мотиви cBoix учинкiв у подальшому, полишивши Сопа-

ру.Та чи все справдi саме так? Я подумки казав собi, що не спiд усе
перебiпьшувати, врештi, ти побачив образ жiнки, з якою зустрiвся лише
вчора. Може, BiH нагадав тобi Сибiллу пише тому, що ця жiнка теж тен-

4iTHa бiпявка, а комусь iншому спаде на гадку, не знаю, Грета Гарбо чи
сусiдка за стiною? МQже, ти, як у тому анекдотi (MeHi розповiв його [жан-
Hi, копи почув про пiкарнянi тести), поведений на одному, i <тее> бачить-
ся тобi у кожнiй чорнильнiй плямцi, що тицяе пiд носа лiкар?

Врештi, ти приrхав сюди заддя того, щоб згадати дiда, а в тебе тiпьки
й думки про Сибiлlry.

Я вiдклав журнали - роздивлюся ix потiм. Мою уваry ryт-таки привер-
нув найновiший <Сповник Мепцi> 1905 року видання - 4260 iлюстрацiй,
78 системамчншr табш,lць, 1050 портретЬ, 12 хромопiтографiй, видllвництво
nAHToHio ВаллардЬ, Мiлан. Ъ щойно я розгорнр пожовкпi сторiнки, спи-
caHi дрiбним шрифтом (восьмим кегпем) з мапенькими картинк:лми на по-
чатку кожноi cTaTTi, я вiдрir:}у по пам'ятi знайшов те, що шук:лв: тортури. Ось
вони - тортури.I справдi, то була цiпiсiнька cTopiHKa наЙрiзноманiтнiших
страт: зварення в олii,розп'яття, саджанIuI задом на подушку,вщерть повЕу
гострих запiзних гопок, пiдпечення ступнiв на вогнищi, печення на грипi,
закогDlвання живцем у землю, розпеченi щипцi, страта на вогнi, луплення
шкiри х(ивцем, копчення на вертепi над вогнем, розпидювання надвое (жа-

lпогiдна пародiя на циркове розIIипювання, пишень кати бiдолаху клаJIи в
яцик i величезною зубчастою пилкою дiйсно розпилювади на два шматки
м'яса), четвертування (те ж саме, тiльки машина дпя четвертрання, якою
керради за допомогою B€DKerUI, роздирала нещасного не впопереь а поз-

довж), роздирання на шмаття - покараного прив'язувапи до кобипячого
]своста, затисканЕя ноIи у лещатц i найнеймовiрнiше i найдивовижнiше -
саджання на па/Iю: тодi я ще гадки не мав про пiс посаджених на папю па-
лаючих тiл,у свiтпi яких полюбдяв вечеряти граф fipaKpla. I ще багато iнших
страт, усього тридцять, одна врa>када бiльше за iншу.
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Страти... Проглянувши Ti тортури i заплющивши очi, я мiг напам'ять
назвати Bci пiдряд: тиwrй жах i прихований захват, що я вiдчував, на-
лежаlrи MeHi тодiшньому, а не MeHi теперiшньому, чркому самому
собi.

То скiльки ж часу я провiв, розгJuIдаючи цi сторiнки? Але виявипося,
цо HaBiTb iншi cTaTTi з картинками, подекуди копьоровими (я знаходив
rx HaBiTb не послуговуючись апфавiтним покажчиком, немов iшов за
пам'яттю вrIасних пальцiв), були MeHi знайомими.фиби,м'ясистi, а серед
них найгарнiшi Ti, що найотруйнiшi: мухомор зопотий з поцяткованою
бiлим червоною шJIяпкою, багровий пластинчастийrриб iз жовтим смер-
дючим м'ясом, бiпий rри6-зонтик, сатанинськиit гри6, отруйний гриб-
боровик, м'ясиста сироiжка з капловухими краями, н|6и ToBcTi ryби
розпливпися в гримасi, а слiдом - закам'янiлi вимерлi створiння, як-от
мегатерiй, мастодонт, моа. Перелiк музичних iHcTpyMeHTiB - сапьпiнfа,
авлос, цитра, кiфара, сiринfа, олiфант, рамзинГа, буцина, лютня, еолова
арфа, а поруч - содомонова. Прапори найнеймовiрнiших KpaiH: Китай
та KoxiHxiH, Малабар, Конго, Табор, Маратха, Нова Гранада, Сахара, Са-
моа, Сандвiчевi острови, Вопощина та Мопдавiя, разом з найрiзноманiт-
нiшими засобами пересування: омнiбус, фаетон, фiакр, ландо, двомiсна
карета, ке6, двоколка, дилiжанс, етруська копiсниця, шарабан, кабрiолет,
паланкiн, квадриrа, башта на спонi, вiз, ношi, сани, rринджоли, конка.
Вiтрипьники... Та я все не мiг допетрати, з яких же пригодницьких ро-
MaHiB я вивчив стiльки TepMiHiB грози морських просторiв: бригантина,
марседь, бiзань, крюйсель, бушприт, рея, швартови, фал, грот-марседь

фок, крюйс-брамсель, клiвер, фок-стеньга-стаксепь, шкоъ грот-мачта,
брам-стеньга, кокпiт, румпепь, фегалс, юrехъ берпина, шпангоуъ надвод-
ний борт, такелЕDк, гафель-гiк, йти в бейдевiнд, йти в кiльватер, сто чор-
TiB у душу боцмана, грiм та дияволи, Браття Корсари, пiдняти брам-
стеньry, свистати Bcix нагору, дати бортовий запп, травити фап, брати

риф, брати на абордаж, п'ятнадцять чоловiк на скриню мерця i ще пляш-
ка рому. На iнших йюстрацiях - древня зброя: булава, папиця, сокира,
тесак, ятаган, кортик, палаш, апебарда, копiщатна аркебуза, бомбарда,
таран, катапульта, сдинорiг та мортира. Дапi - граматика геральдики:

щити, шопом, батiц корона, тримачi дпя щитiв, девiз, пояс, стовп, перев'язь,
коса перев'язь, хрест, стропидо, обпямiвка, гербовi фiryр",бази, емалi чи
метаIIи, стяги з чотирмq трьома попями, з широкими смугalми, стрiчка-
ми, пересмугами...

I]e була перша енцикпопедiя в моему життi, i я, Ймовiрно, не випускав
ii з рук, Краечки cTopiHoK бупи потертi, текст покресдений, час вiд часу в
очi впадали KoMeHTapi, зробпенi на полях дитячою рукою. 3дебiльшого то
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бупи пояснення до незрозумiпих TepMiHiB. Я затер ii до дiрок, перечитував
знов i знов, мнучи сторiнки, багато з яких уже геть повипадали.

Ъ ось якi в мене пiдвалини освiти! Маю надiю, що не тiпьки, пробур-
MoTiB я, читаючи далi. Що слова, наступнi сторiнки були наftбiпьш покрес-
пенi:

Платон. Вidом. ?рецьк. фiлос., найвiёомiu.tuй фiпософ ёавнuнu. Уцень
Соrcраmа, чuю ёокmрuну опuсав у cBoi|x к[iапоzах>.36uрав piDKicHy колекцiю
сmарожumносmей.429-347 ёо н. е.

Бодлер. Парuзьк поеm, екtrправаzаlлmнuй, duBotcy ваmuЬ ё еuцо u,tmучнuй,

Гаразд, значить, для освiти згодяться i хисткi пiдвапини. ,Щорiсши до

розумовоi зрiпостi, я прочитав усього Ппатона. Власне, HixTo й нiкоди не
засвiдчив MeHi, що Платон дiйсно зiбрав виняткову копекцiю старожит-
ностей. Проте якщо це дiйсно правда? Що коли ця колекцiя буланайбiпь-
шим його зitхопленням, а все iнше BiH робив лише заддя того, щоб заро-
бити на скибку хлiба i, B/IacHe, на це ж таки збирання. А тортури, врештi,
вони Й справдi кодись мали мiсце, хоч я сумнiваюся, що наразi в шкодах
iM придiляють уваry. А дарма. Треба ж бо знати, з якоIо TicTa ми з вами,
KaiHoBe плем'я, випiпленi. Отже, я вирiс, гадаючи, що все дюдство мер-
зенно здостиве, i з цим нiчого не вдiеш, i що життя - це книга, кожна
cTopiHKa якоi сповнена дементом i люттю? Чи не тому Паола каза/Iа, що
я пише знизував пдечимq копи повiдомпяпи про смерть мiпьйонiв дiтей
у Африцi? I саме завдячуючи <Найновiшому Мепцi> я почав з такою не-
вiрою ставитися до пюдськоi раси.

Я читав далi:
Шуман (Роберт). BiDoM. HiM. композumор, напuсав <Рой i Перi>, а mакож

6 езпiч сuмф онiй iiaHm аm mоlцо. 1 S 1 0 - ft 5В. Клар а - ru""*ni u о майс mер -

на пiанiсmка, вDовuця попер., 1819-1896.

OTaKoi, та чому ж (удовиця>? Адже в 1905 роцi, коли укпадався сIIов-
ник, вони обое давно вже були перед Богом, не кажуть же, що Капьпур-
нiя - вдовиця Юлiя [{езаря? ii вважають його дружиною, дарма що та
пере)мда iмператора, То чому тодi лише Кпара вдовиця? Аде на бога,

укладачi <Сповника Мелцi> приспухалися ж не пише до достовiрних фак-
TiB, але й до чуток. Ъж плiткували, що по cMepTi чоповiка (6озна, може,
й до Hei) у Кпари були фirпi-мifпi з Брамсом. Нумо, гляньмо на дати (<Меп-

цi>, як ,Щепьфiйський оракул, прямо не ка)ке, але й не прихову€: BiH натя-
кае). Коли Роберт помирае, жiнцi заледве виповнидося тридцять ciM, i
вона приречена на самотне животiння ще на сорок poKiB. То що ж мада
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робити приваблива i талановита пiанiстка стiльки часу? Клара ввiйшла в
iсторiю як удовиця, i словник <Мелцi> це закарбував. Аде як я дiзнався,
що трапидося з Кларою пiзнiше? Чи не ця енцикдопедiя спонукала мене

по дослiдження життя Tiei <вдовицЬ? Хтозна, скiпьки нових сдiв я пiзнав
завдяки ось цьому словничковi, Чому ж досi з Moei пам'ятi з криштадево
прозорою точнiстю, HaBiTb попри увесь цей шарварок у моiй головi, ви-

ринають данi штибу того, що стодицею Мадагаскару е AHTaHaHapiBy?
Саме з цiеi книги я пiзнав спова й термiни, що бiльше скидалися на

rtагiчнi замовляння: белзуiн, приподобпюватися,пiдлабузництво, рогата
гадюка, уярмпений'догматика, талицизм, кишеньковий краб, свiчадо, не-
припущенний, брудота, словникарство, дитинець, попасище, фурунку-
.tьозний, лада, кривоприсяжник, очепа, Адраст, Алпоброri, Рiччу, Кафiрiс-
тан,,Щонfола, Ашурбанiпал, Фiлопатр...

Я гортав сторiнки атпасiв.,Щекотрi знихбули старезнi,укладенi ще до
Першоi cBiToBoi. Африка на них була сiро-6лакитного кольору, а подекуди
там були пiдписанi нiмецькi копонii. Певно, за сво€ життя я частенько
\,наджувався дослiджувати cTapi атдаси. Але хiба не я недавно продав
Ортелiуса? Але на цих географiчних картах кожне сIIово видавадося до
болю знайомим, майже рiдним, немов саме звiдси rrочинався шлях до
iнших, не менш небайдужих MeHi сдiв. Але що ж спiльного мiж MoiM ди-
тинством i Нiмецькою Схiдною Африкою чи Нiдерландською Iндiею, а

тим паче iз 3анзiбаром? Апе хай там як, тут, у Сопарi, кожне слово було
зачiпкою до iншого. Чи цройду я цим данцюжком до останнього, надвzDк-

;Iивого спова? I що це буде за слово? Може, <Я>?

Повернувшись знову до cBoei кiмнати, одне я знав напевне: в iталiй-
сько-датинському словничку Кампанiнi-Карбонi спово <<mеrdа>, безсум-
HiBHo, не згадувалось. А цiкаво, як датиною буде <лайно>? Бо ж не горлав
Нерон, гахнувши собi молотком по папьцях: <<Який артист гине!>. Певно,
в дитинствi це бупо неабиякою пробпемою, i загальна ocBiTa не допома-
гала ii розв'язати. Ъму я й звертався за помiччю до нешкiльних словникiв.
У кМелцi> е <пайно> й yci спiпьнокореневi слiвця, як-от merdaio,merdaiuolo,
merdocco. <Мерёокко - компрес, що наклада€ться для видаrrення вопосся,
особдиво в еврейськiй традицii>. <Але ж i волохатi Ti eBpei>, - напевно,

думав я, прочитавши таке. I раптом мене неначе громом ударило, i я по-
чув: <А в сдовнику, який я знайшов удома, написано, що потiпанка - це
жiнка, яка торry€ сама по собi>. I-{e котрийсь iз Moix шкiльних однолiткiв

десь вiдкопав сдовник, у якому було те, чого в мо€му <Мепцi> точно не
знайдеш. BiH краем вуха почув заборонене сдово, вимовдене наподовину
говiркою (певно, <потiпанка>). Ох, як довго бентежиlIо мене оте (торryе

107



сама по собi>. Але що ж такого поганого, якщо жiнка торry€ без розпо-
рядника чи, скажiмо, бухгалтера? Звiсно, у чвандивому словнику насправ-

дi написано, що потiпанка - це жiнка, яка торryе собою, апе мiй iнфор-
матор подумки розт/Iумачив це невiдоме слово в единий доступний йому
спосi6, який знав, i про що чув у B/IacHoMy домi: <А поглянь-но на ту
потiпанку, все вона торгу€ по собi>.

Хоч би виринуло з пам'ятi яке мiсце чи образ однокласника. Але Hi,
немов iснували лише фрази, словоспопучення, якi я десь ко.lIись вичитав.
Безпочуттеве Flatus v о cis|.

Книжки у червоних папiтурках nuJo"o чи булимоiми. ймовiрно, вони
MeHi перепаливiд дiда або дядько з тiткою принесли rx до Moei кiмнати, як
то кажуть, задля годиться. I_{e було все зiбрання Жупя Верна з колекцii
<Хетзель>, у червонiй обкпадинцi iз зопотим обрiзом, розмальоване iз зо-
лотавим тисненням на палiтурцi й корiнцях. IMoBipHo, саме на цих книr(-
ках я вчився французькоi, i тому я з насо/Iодою кинувся на найнезабутнiшi
моменти: Нед Ленд дивиться в iдюмiнатор <Наутiлуса) на ве/Iичезного
спрута, повiтроплав альний апарат Робура-Завойовника, розцяцькований
технологiчним начинням, повiтряна куля, що пада€ на Таемничий ocTpiB
(<Мu пidiймаемося?> - oHi, навпакu, Mu опуска€мося! Ба HaBimb zipule, пане
Сайресе, мu паёаемоI>>), величезний снаряд, нацiлениЙ на Мiсяць, Фоти
в центрi Землi, Керабан та впертюх Мiшепь Строгофф...

1 Звуки мови, пустi звуки (лаm.). Французький теопог IoaHH Росцелiн (6л. 1050 -бп. |\22) вва)кав, що Bci унiверсалii е лише коливанням повrтря.
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Хтозна, скiпьки ночей я не спав через Ti картинки, що повсякчас
поставали на темному тлi, сповненi бiлуватих прогалин, накресленi не-
певними чорними штрихами. CBiT, де немае хроматичних зон, однорiдне
тдо, де е дише графiка, дряпання, штрихи, слiпучi поlIиски там, де вiд-
сутн€ штрихування. CBiT очЙма тварин, такий, яким сприймае йогоiхня
ciTKiBKa. Можливо, саме так бачать навкодишнiй cBiT води, собаки чи
ящiрки. CBiT, що можна пiдгледiти крiзь вузесенькi шпарини жалюзi,
Через цi оферти я вступав у чорно-6iлий cBiT художнiх вигадок, потiм
вiдводив очi вiд книги i, поранениЙ палючим сонячним промiнням, зно-
ву TiKaB у пиб книжок, немов морське створiння, що занурю€ться у
пiдводну глибочiнь, де бiльше неможливо розрiзнити барви cBiTy. I_{iKa-

во, чи вже вiдзняпи кодьоровi фiльми за творами Жуля Верна? Що ж
стане з вернiвським cBiToM без гравiювань,6ез розтушувань, якi пропус-
кають свiтпо лише там, де гравiювальник запишив жодобки чи, навпаки,
опуклостi?

Дiд носив оправдяти й iншi книги цих часiв, аде над усе пiклувався
про потертi iлюстрованi обкладинки <Собору Паризькоi Богоматерi>,
кфафа MoHTe-KpicTo>, <Трьох мушкетерiв> та iнших шедеврадьних TBopiB

масового романтизму.
дrLgtsýля,Dйo рrлitЕs

, i,i i:, r',i il,,iiii," i*i

--il}filтfё:;

А ось двi книги кКапiтан Сатана> видавництва оСонцоньо> iталiйською
та французькою мовами (в оригiналi <Les rayageurs de la mеrо - оМор-
cbKi грабiжники>) Жаколiо. Iлюстрацii цiлком тотожнi,6озна, якою мовою
я читав цю книжку. Хоча достеменно знав, що десь там е двi невимовно

109



жахливi сцени. В однiй з них пихуlil Надод одним ударом сокирою розру-
буе толову доброго Гаральда, а потiм убивас ще i його сина Олафа; а на
iншiй Гуттор, кац хапае го/Iову лиходй Надода i стискае ii своiми д}жими
руками, аж поки мозок бiдолашного не прискае до степi. I в обох, у жер-
тви i в ката, очi майже випазять з орбiт.

Переважна бiльшiсть подiй розгорта€ться в укритих кригою морях,
огорнених завiсою пiвнiчного туману. Небо мае перламутровий вiдтiнок,
хоча на тлi бiдоснiжноi криги вида€ться туманно-каламутним. Завiса ci-
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рих випарiв помапу вiдступада, втрачаючи свiй сiруватий вiдтiнок, повопi
перетворюючись на ryсто-молочну, вода стапа надзвичайно гарячою...

Дрiбний-дрiбний сiрий, пил, подiбний до попелу, сиплеться на човен...
З гпибочини океану пiдiймаеться яскравиil вiдблиск; магiчне свiтло. Не-
стримна давина бiлого попеду, крiзь блискавичнi зникаючi прогалини

}rгадуються нечiткi й непевнi обриси. Невимовно височезна постать, за-
кутана в саван, зi спiпучо-бiпим, як незайманий снiц обпиччям. Але стри-
вайте, це зовсiм iнша iсторiя. Moi вiтання, добродiю Ямбо, ви маете ко-

роткочасну пам'ять, Та хiба не цi образи явипися тобi в першi миттевостi
пiсля того, як ти прийшов до тями, i хiба не цi слова першими зпетiли з
TBorx вуст у лiкарнi? Ймовiрно, це з Едrара По. Аде чи не тому цi цитати
з По закарбуваписяу твоiй унiверсальнiй пам'ятi, що ти в дитинствi бачив
-rx 

у cBorx мареннях про бiпясте море капiтана Сатани?
Я взявся читати (чи радше знову перечитувати) цю книжку, просидiв-

ши за нею до самiсiнького вечора. Спочатку читаючи, я ходив, потiм при-
сЬ i, поклавши книжку на колiна, притулившись спиною до стiни, гетъ
забув про пдин часу. Я просидiв так, аж поки iз забуття cBoiM криком мене
не виведа Амапiя:

- Господи, ви угробите собi очi, HaBiTb ваша бiдолашна MaTiHKa вас
попередr(алц чи ви забупи? Боже милосердний, сьогоднi ж така чу,дова

днина, iншоi годi й бажати,ави HaBiTb носа з горища не показусте. Ви HaBiTb

не прийшли до мене на обiд. Ну ж бо, вставайте, вже час вечеряти!

Отже, я знову повторив старий ритуап,Я був зовсiм виснажений. По-
вечеряв, як хлоп'я, котрому ще треба рости йнабиратися сип, i мене зва-
пив сон, Паопа каза/Iа, що зазвичай, перш нiж заснути, я довго читав,
а,tlе цього вечора - жодноi сторiнки, точнiсiнько за матусиним наказом.

Я враз задрiмав. I марив я узбережжям i хвидями пiвденних MopiB,
посмугованими кремом, неначе довжелезними нитками, по тарiпцi з ожи-
НОВИМ ВЕIРеННЯМ;



7. Blclм днlв нА гориlцl

Що я робив ocTaHHi BiciM днiв? Здебiльшого читав, сховавшись на
горищi, хоч днi у моiй свiдомостi перемiшалися. Пригадую пишень, що
читав я, як очманiпий,усе пiдряд.

Проте я читав не все до цятки. Гортаючи деякi з книц я немов пролi-
тав над земдею i в цьому попьотi вже знав, що в них написано, Наче за
одним-единим сповом тягпися ще тисяча, немов розпускався м'ясистий
пуп'янок, як у тих японськшк KBiTax, KoTpi кладуть у воду, щоб вони роз-
пустилися. Нiби слова caMi по собi сочилися у мою пам'ять, щоб не зали-
шати на самотинi Едiпа' та Ганса Касторпа2. А подекуди у мене в головi
неначе траплялося коротке замикання й однiсiнький малюнок видивався

у три тисячi слiв. А iнодi я читав помалу, насоltоджуючись кожним ви-
словом, кожним уривком, кожним роздiлом. Можливо, у TaKi митi я пе-

реживав Ti ж caMi емоцii, яких зазнав тодi, уперше читаючи рядки, якi вже

давно забув,

,Щарма говорити про все рiзноманiття та€мничого подум'я, легкi на-
пади тахiкардii,про те,як несподiвано до мого обпиччяприливалакров -
i все це через прочитанi рядки. А потiм за мить воно знову зникало так
само швидко, як i з'являдося, поступаючись мiсцем чимраз новим при-
пдивам приемного тепIIа.

,Щовгi BiciM днiв я, нехтуючи сонячними промiнчиками, сходив на го-

рище i лишався там, аж поки сонце не опинялося на вечiрньому прузi.
У попудень Амапiя, яка попервах неабцяк дякалася, не знаходячи мене на
мiсцi, приносила MeHi нагору хлiба й ковбаси чи сиру, пару ябщ.к i ппяш-

' Йдеться про вiдкритий Фройдом <Едiпiв комплекс)).
2 Ганс Касmори - герой роману Томаса Манна (1875-1955) <Чарiвна гора>: як

i в творах Манна, герой Еко перебувае в iнтенсивному розумовому пошуку.
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ку вина. (<Святий Боже, це нещасне створiння знову захирiе, i що ж тодi
я cKiDKy панi Паолi,6лагаю, зiйдiть хоч заради мене, бо ж ви геть ослiпне-
те!>) Вся в сльозiлх, жiнка знову полишаrrа мене, а я, вижлуктивши геть

усю пляшку до дна, сп'янiпий, продовжував далi гортати cTopiHKy за
стЬрiнкою i вже, певна рiч,6ув неспроможний зв'язати в одне, що було
перше, а що - потiм. Час вiд часу я сходив униз, тримаючи пiд п:lхвою
стос книжок, i знаходив собi прихисток деiнде, аби не почуватися ув'яз-
неним на пiддашшi.

Перш нiяс знову зiйти на горищq я телефонував додому i розповiдав
про cBoi успiхи. Паопа хотiла знати, що я вiдчуваю, перебуваючи тут, але
я поводився обачно: <Звикаю до нових мiсць, погода тутечки просто
чарiвна, тож я багато часу проводжу на свiлсому повiтрi, ryпяю. Амалiя
мене просто зачарувалa>. Вона питапася,чи проryпявся я вже до мiсцевоi
аптеки, щоб MeHi вимiряпп тиск. <I_{e потрiбно робити кожнi два чи три
днi, З такими речами, як у твоему випадку, не жартують. Апе найважливi-
ше - щоранку i щовечора не забувати ковтати пiryлки>.

Мене гризли докори сумпiння, але, виправдовуючись професiйною

цiкавiстю, я тут-таки набирав номер студii. Сибiппа досi працювапа над
ката/Iогом. За два-три тижнi BiH мае пiти на верстку. Висlryхавши купу
тепдих, пiдбадьорливих слiв, я кдав слухавку.

Я досi питав себе,чи вiдчуваю щось до Сибiпли.[ивовижно,та першi
ж днi у Сопарi переверну/Iи все зовсiм по-iнакшому. Тепер ця золотокоса

дiвчина видавалася MeHi далеким спогадом дитинства, а от те, що я пома-
лу пiзнавав завдяки книжкам, ставало MoiM теперiшнiм.

Амалiя сказада, що на горище ведуть сходи у лiвому крилi. Я враз

уявив собi cTapi дерев'янi гвинтовi сходи, але, на мiй подив, сходинки
виявилися виточеними з каменю i дуже зручними, I як я второпав пiзнi-
ше, iнакше ft бути не могдо, бо ж як iнакше вони б знесли туди увесь той
мотдох з дiдового кабiнету?

Наскiльки я мiг згадати, на горищi я нiколи не був. Та, власне, як i у
льосi. Звiсно, про дьохи багато чого K:DKyTb: вони бу"аrоau пiдземнi, по-
xMypi, сирi, там завжди хоподно, i треба брати iз собою свiчку чи пiхтарик.
Старовиннi готичнi романи багатi на потаемнi пiдземелля, де похмурими
криптами кружпяе монах Амброзiо'. Природнi льохи-пiдземепля, як пе-
чера Тома Сойера. Загадкова сила темноти. У Bcix бушинках е льох, але не

' Герой роману <Монах> Метью Люiса (1775-1818) грiховодник Амброэiо знеспа-
вив у пiдземеллi монастиря Антонiю, котру кохав до нестями, а потiм у пападi лютi
вбив ii. А щоб порятуватися з темницi, продав душу нечистому.
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в ycix е горища, передусiм, якщо це мiський будинок з пентхаусом. Проте
жодноi розповiдi, в якiй бийlлпося про горище, у свiтовiй пiтературi не-
мае. То як тодi назвати оце?. BiciM ёнiв на zорuu4i? Так, MeHi пригадалася
назва, але бiдьше - Hi спова.

Одначе попри те, що я не обiйшов усе горище у цьому будинковi за

раз, цiлком зрозумiпо, що воно простягаеться над yciMa трьома крипами
будiвпi, Вхiд знаходиться з фасадного боку, а дапi пiддашшя йде вгпиб, де
простiр розбиваеться на стежини, роздiпяючи горцще частково стiнами,
частково старими металевими стелa)ками чи пошарпаними комодaлми на
своерiднi сектори, коридори безкiнечного лабiринту, Пройшовши пiворуч
i повернувши кiдька разiв урiзнобiч, я вткнувся носом у вхiднi дверi.

Першi враження. По-перше,парко,втiм,це природно, адже я пiд дахом.
Щалi свiтпо: воно /Iедве просочуеться частково крiзь слуховi BiKHa, якi
можна помiтити з начiпьного боку бупiвлi та якi захаращенi рiзноманiт-
ним хламiттям, що накупчене поряд. А тому вони видаються чимось на
кшталт жовтуватого прошарку, у котрому безладно метушаться корпус-
кули,а отже у навколишнiй TeMHoTi вiдбуваеться така сама метушня: мо-
нади, сiм'я первiсних aToMiB у броунiвському pyci, тiпьця, що рояться у
безвiстi, - хто ж про них писав, Лукрецiй? Час вiд часу сонячний промiнь
вiдбиваеться у скельцi хисткого буфета чи широкому обрампеному дзер-
калi, котре, якщо глянути на нього з iншого боку, нiби прихипилося до
стiни, i навкодо починають стрибати сонячнi зайчики. А iнодi промiнчи-
ки пробиваються крiзь вiконця верхнього свiтда, потьмянiлi через крап-
лi дощу, що омивади скепьця знадвору, вкривши rx зашкарублими нами-
ваннями дощу - землею, пистям>- крiзь якi ще досi могпо пробиватися
сонячне промiння, дишаючи на долiвцi яскраво-свiтлi плямки.

Врештi, рiзноманiття барв. Завдяки горищним бапкам, то туъ то там
нагромадженим ящикам, картонним коробкам, залишкам розламаних
комодiв, на пiддашшi почуваешс я, яку теспярськiй майстернi - навкопо
переважають найрiзноманiтнiшi вiдтiнки коричневого: вiд жовтого, як
чиста нефарбована деревина, бпiдо-сiрого вiдтiнку клена чи темно-корич-
невого вiд об;ryппеного лаку на комодах до кольору, споновоi кiстки з па-
пiрцiв, що вивадюються з коробок.

I якщо пiдземеппя - це ворота пекла, то горище провiщае дещо по-
тьмянiдий рай, де у запорошеному сяйвi сонця блукають привиди. Сма-
рагдово-зеленi €писейськi Попя, у яких, однак, нема€ жодноi зепеноi цят-
ки, а тому, потрапивши сюди,почуваешся чи то в засохлому тропiчному
лiсi, чи то в очеретяних хащах, чи то в занадто паркiй cayHi. Раптом я
подумав, що не лише пьохи подiбнi до материнськоi утроби з навкодо-
плiдними водами, горища теж сповненi ii життедайним, майже цiлющим
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теплом. У цьому задлятому свiтпом лабiринтi, де варто лишень збити кiль-
ка плиток черепицi, i опинишся просто неба, Bie ароматом затхлостi, за-
тишку i безтурботностi.

В iншому крилi MeHi вже не було так спекотно, впасне, надмiрне тепло
бiдьше не турбувало, тому щоf очманiв вiд можпивостi пiзнати всього
себе. Бо мiй скарб Кларабелпи, поза всiляким cyMHiBoM,6yB захований
саме в цьому мiсцi, от тiльки копати MeHi доведеться значно довше, та й

де встромити лопату - це для мене бупо цiлковитою загадкою.
MeHi довелося обiбрати чимадо павутини, бо котики переймапися

мишками, а от павуками нiколи не переймадася HaBiTb Амалiя. Якби яне
порушив спокою цього царства, природний вiдбiр торжествував би у цьо-
му куточку cBiTy й надалi. Павучки народжувапися б i помирали, ixHi
павутинки пома/Iу скнiпи, i так тривало б довiку.

Я почав шарудiти на подицях, ризикуючи повалити дододу нагрома-
дженi на них коробки. Вочевидь, у cBoix колекцiйних потугах дiд не гре-
бував баночками-скляночками, особливо якщо вони були рiзнобарвнi чи
метапевi. Ось розмальована жерстянка, ось коробка з-пiд печива <Вамар>

з амурчиками на гойдалцi, коробка вiд пiryлок <Арнальдi>, а ось - бпя-
шаночка з-пiд брильянтину <Копдiнава> iз зопотавими бортиками i рос-
линним орнаментом, ось - коробочка з-пiд пiр'iнок кПеррi>, ось бписку-
ча кришечка вiд опiвчикiв <Пресбiтеро), досi piBHeceнbкo скдадених за
кодьором, як у патронташi. Овва, а осьдечки бпяшанка з-пiд какао <Таль-

моне. Лiтня парa>: бабуся дбайливо пригощае усмiхненого дiдуся корис-
ним напоем.Дiд - такий собi шкарбун, IIIo зодягнений в мундир, котрим

франтрали ще до Великоi французькоi революцii. Несподiвано я побачив

у цьому лiтньому подружжi дiда й бабу, якихзаледве знав.
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I ось MeHi втрапила до рук коробочка, на око десь кiнця дев'ятнадцятого
столiття - шипучки <Брiоскi>. Щобродii помаду посьорбують з бокалiв
водичку, чемно принесену грацiйною покоiвкою. Moi руки все згадали
самотужки. Спочатку берете один пакуночок з бiлим м'якесеньким по-

рошечком i висипасте все до дрiбки у гордечко пдяшки з проточною во-

дою. [обряче все колотите, щоб сумiш cTa/Ia однорiдною i порошок не
прилипав до горлечка. Потiм черга наступного пакуночка - iз зернистим,
як дрiбнi крис"галики, порошком. I_tього разу сипати треба швидко, бо
сумiш вiдразу почина€ грати, тому треба поспiхом закритrI пружинну
кришечку. Щалi - чека€те на хiмiчне диво в тому первiсному бульйонi,
поки сумiш перебушуе, поки перестане прориватися крiзь щiлинки у гу-
мовiй прокладцi. I от буря вщухла, шипуча вода готова до вжитку, Сто-
лова вода, дитяче шампанське, мiнерапка домашнього приготування.
Я промовив пВоёа Bitl,ti>.

Потiм Moi руки rlробудипи дещо iнше: я намацав ще одну коробку.
Безсумнiвно, вона побачила cBiT пiзнiше попередньоi, Як.rасто я вiдкривав
ii, перш нiж ми Bci сiдали за стiд. А мапюнок був цiлком тотожним: Ti ж
caMi добродii посьорбують, розтяryючи насоподу, житт€дайну водичку,
одначе на столi непримiтно стояла така сама коробочка, як та, що у мене
в руках. На нiй знову ж таки зображалися Ti ж caMi добродii, що попивають
водичку бiля столу, на якому cToiTb така ж caMiciHbKa коробочка з доб-

родiями, що - i без кiнця-краю... Тож мадим хлопчиною я. завжди знав
напевне, що, варто MeHl взяти пупу чи потужнии мlкроскоп, l перед моrми
очима постануть iншi бдяшанки чи коробочки - байдуже, адже за таким
самим принципом en abime - (до нескiнченностi> - влаштованi китаfr-
cbKi скриньки i росiйськi матрьошки, на котрих булиб зображенi цiлком
тотожнi бляшанки чи коробочки. Безмежжя, яке пiзнали дитячi оченята,

1,1б



перш нЬк познайомипися з парадоксом 3eHoHal. Безкiнечний бiг за недо-
сяr(ною метою, де aHi черепаха, aHi Ахiдпес не дiстапи.ся б ocTaHHboi ко-

робочки, останнього жентльмена, ocтaнHboi покоЬки. Метафiзики не-
скiнченностi й обчиспення безкiнечно мадих величин ми вчимося ще в
дитячi роки, тiльки тодi все це ще пiдсвiдоме, I видаеться чи то Безкiнеч-
ним поступом, чи, навпаки, жatхливим передвiсником Вiчного повернення,
знаменням епох, що хапають одна одну за xBicT,6o, дiставшись ocTaHHboi
коробочки, якби HaBiTb така iснувала, можливо, у тому вирi ми могли б
побачити власну особу, що притискае до грудей найпершу коробочку. Бо
ж чому тодi я обрав професiю антиквара-букiнiста, як не заради того, щоб
напевне знати ii точку вiдпiку: день, копи Гуттенберr надрукував у Майнцi
першу Бiблiю. Так ти принаймнi знаеш, що до цього моменту нiчого не
iснувало, чи, радше, iснувапо дещо, але зовсiм iнше. Знаеш, що можеш
спинитися. Бо iнакше ти б не старожитнi книжки продавав, а розшифро-
вував манускрипти. Ти обираеш заняття, знаючи, що воно виникло п'ять
з подовиною стопiть тому, i робиш це пише через те, що мапям фантазував
про нескiнченнiсть у коробочках з-пiд <Води Вiшi>.

Певна рiч, усе це хламiття не могло помiститися aHi на пiддашшi, aHi
в дiдовому кабiнетi, а отже, бiльшiсть цих речей уже бупа в цих пабiрин-
тах ще за часiв, копи дiдова студИ була завапена старожитностями. Зна-
чить, cilмe на цьому горищi я малим хJIоп'ям проводив cBoi дитячi розкоп-
ки, витягаючи на cBiT Божий забутi артефакти з часiв, копи мене ще не
було на бiпiм cBiTi. У Ti дадекi часи, як i тепер, я, сидячи на цьому ж гори-

щi, винюryвав свое минуде. I знову я в полонi Повторень.
Обабiч жерстяноi бляшанки стояли двi KapToHHi коробочки, вщерть пов-

Hi пачкамй i бпоками з-пiд цигарок. Певно, вони теж були часмною дiдовоi
колекцii. I, мабуть, диусь поклав на них чимапо сил, блуt<аючи вiд одного
лахмiтника чи вупичного крамаря до iншого, адже в Ti часи копекцiонуван-
ня дрiбних речей було не так добре зорганiзоване, як тепер. Я й гадки не мав,

що були TaKi цигарки: <Mjin Cigarettes>, <Makedonia>, <Turkish Atiko,
<ТiеdеmаппЪ Birds Еуе>, <Саlл>sо>, <Cirene>, <Kef Orientalske Cigaretten,
uДaddin>, <Аrmirо }akobsИdb, <Golden West VirginiD, (El Kalif Дехапdriо,
(Stambul), <Sasja Mild Russian ВlепФ. Чудовi картинки на пачк:lх, де нама-
льований схiдний паша з одапiсками, вiзирi - просто як на <Cigarrillos
Excelsior De la дьчпdапсiа), чи з ошатними англiйськими морячк:rми у си-
ньо-бiлих костюмчик€lх, з борillкаш,r пц Георга П'ятого тощо.

l Йдеться про парадокси Зевона, у котрих BiH доводив, зокрема, що, аби дiстжп-
ся мети, ми ма€мо пройти подовиtIу шляху, потiм половику з Toi половини, що ли-
шипася, i так до нескiнченностi.
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А далi - iншi пачки, i я немов бачив перед очима, як'й тримають у
рукil(дами: картон кольору слоновоi кiстки, бiдiсiнький,як у <Eva"Serraglio">.

Пачки з цупкого паперу, зiм'ятi, покоцанi, з-пiд цигарок, KoTpi смапив про-
сто/Iюд - <Africa> або KLe Milit) - i KoTpi HiKoMy б не спало на думку
зберiгати, якби не добра lrаска моJо дiда, що не гребував порпатися у чужих
смiтниках i колекцiонувати цей riепотрiб дпя майбутнiх нащадкiв.

Хвилин з десять я витрiщався на розчавдену, роздерту жабу <Ilигарки

Македонiя Ns 10), три лiри, аж поки у preHe не зlIетiло: оДуiлiо, вiд <Маке-

донii> у тебе Bci пальцi пожовкнуть>. Я й досi зовсiм не пригадував бать-

ка, лише згадав, що BiH падив оту кМакедонiю>, можливо, HaBiTb iз цiсi
caMiciHbKoi пачки, а мати паяпася через IIожовклi вiд нiкотину папьцi.
<,Щиви, жовтi, як xiHiHoBi пiryпки>. Що ж, побачити батькЪ образ крiзь
блiду TaHiHoBy TiHb - не надто значний здобуток, але достатнiй,аби ви-
правдати приiзд до Солари.

Moi очi не обминупи коробочку поруч, ii я теж упiзнав, бо мене майже
збив з нiг сморiд дешевих парфумiв. I]e бупи перукарськi календарики,
якi й тепер можна знайти на лотках у копекцiонерiв, Кiпька тижнiв тому
я сам бачив TaKi на площi Кордузiо. Але ж i дорогi вони тепер, та ще так

нестерпно надушенi парфумами, що й через пiвстолiття вiд них тхне ко-

котками, кринолiнами та декольте, красунями на гойдалках, ошалiлими
шепихвiстками, схiдними танцiвницями й египетськими царицями... Щам-

cbKi Зачiски ,Щавно Минулих Щнiв. KpacyHi - Талiсмани Удачi.Iталiйськi
Зiрки: з Марiею Щенi та BiTTopio !е CiKa, Тi Величнiсть Жiнка, Сапопrея.

ЩухмяниЙ Альманах Стилю Ампiр з Мадаь,l Сен-Жен, Увесь Париж, <Кан-

кан) - унiверсапьне туалетне мило, знйщуе мiкроби проти скорбута,

мапярii, cyxoi екземи (oTaKoi), хтозна-чому з монограмою Наполеона. Пер-

ша картинка - iмператор Наполеон отриму€ звiстку про неймовiр-
ний винахiд - мило i дозволяе пим користуватись. А ось i календарик

з Щ'Аннунцiо. AHi крихти сорому у тих цирульникiв.

,l 
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Я обережненько ткнрся носом - немов неочiкуваний гiсть у забо-

роненiй павутинi. Перукарськi капендарики мог;lи надмiру розбурхати
дитячу уяву, тому, може, MeHi до них бупо зась. Могло статись HaBiTb так,

що це горище зробило свiй внесок у форлryвання Moei сексуальноi свiдо-
MocTi.

Сонце вже припiкало у горiшнi BiKHa, а я й досi не вдовольнив свою

цiкавiсть. Я вже передивився стйьки речей, але жодна з них по-справж-
ньому MeHi не наlrежапа. Я почав кружляти кiмнатою навмання, аж ось
мене привабив старийзамкнений комод. Вiдчинивши дверцята, я побачив,

що BiH ущерть повен iграшок.
Кiпька тижнiв тому я бачив, якими iграшками граються Moi онуки: Bci

вони пдастиковi, i переважна бiдьшiсть працюе на батарейках. Коли я
подарував Сандро новiсiнький катер, хлопчик вiдразу попередив, щоб
я не викидав коробку з-пiд iграlпки, адже там, напевно, е батарейка. У Moi
часи iграшки бупи дерев'янi чи жерстянi. Шабдi, гвинтiвки, що стрiпяпи
пробками, невепичкий шо/Iом часiв завоювання ЕфiопiТ, цiпа армiя свин-

цевих соддатикiв, ще купа iнrпих воякiв, вироблених з крихких матерiапiв:

один безгоповий,у iншого немае руки,ана ixHboMy мiсцi стирчить годий
запiзний дрiт, на якому кодись тримались пофарбованi глинянi кiнцiвки.
Мабуть, я цень у день не попишав cBotx мапеньких понiвечених героiв,
повсякчас шукаючи з ними нових вiйськових пригод. На жаль, у Ti часи

дiтеfi мусили виховувати на культi вiйни.
Нижче лежади сестринi iграшки, котрих вона, дибонь, отримапа вiд

мами, а та успадкувада ix вiд бабцi (певно, тодi iграшкй ще успадковува-
ли вiд родичiв): у ля[ьок бiлi порцеляновi личка, звабливi ryбки ryсто
наквацянi рожевим, а щiчки падають червоним, як у гарячцi. Сукенки на

ляльках iз тонкого серпанку, оченята мдявенцко совають туди-сюди, а ко-
ди я потрусив одну з них, iграшка HaBiTb промовипа (мама).

Порпаючись далi, я зауважив помiж двох гвинтiвок кiлька надзвичай-
но кумедних солдатикiв: виточенi з дерева, piBHeHbKi, вони були зодягненi

у червонi кепi, синi гiмнастерки i довгi червонi штани з жовтими лампа-
сами, а внизу - копiщатка. Аде на вiдмiну вiд попереднiх, цi не були схожi
на воякiв, радше на кумедних шалапутiв з носом-картоплею. MeHi спадо
на думку, що одного з них точно звати капiтан Бараболя, з apMii Чарiвноi
Краiни Щостатку. Я не мав жодного cyMHiBy, що ix звали саме так.

Врештi я дiстав жерстяну жабу. Варто iй надавити на lrивотик, i вона
llедь чутно заквакае. MeHi враз згадапось: <Як не хоче моrrочних караме-
пьок лiкаря Озiмо, покажи, яка у нас е жабко. [о чого тут пiкар Озiмо з

жерстяною ропухою? Кому я ii показував? Непрогпядна TeMiHb. Треба по-
кумекати. Поки я розглядав i мацав цю жабку, MeHi несподiвано спало на

д}мку, що Ведмедик Анжепо помирае. Що то ще за Ведмежатко Анжепо?
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Яким боком BiH стосуеться жерстяноi жаби? У серцi щось затрiпотiдо.
Я вiдчував, що ця жерстяна жабка i Ведмежатко Анжело пов'язували мене
з кимось. Але мою пам'ять геть висушидо, тож, oKpiM словесних згадок,
iнших зачiпок у мене не пишипося. HaToMicTb я пробурмотiв рядки з Bip-
шика: <Барабопя Капiтан, кроком руш - iде BiH caM>.I знову TeMiHb. Зно-
ву теперiшне, горiховий спокiй пiддашшя.

Наступного дня до мене на гостину прийшов Мату. Я саме обiдав, тож
хитрун враз заскочив MeHi на колiна, здобувши собi таким чином сирну
скоринку. Вижлуктивши вже звичну на цей час пдяшку вина, я попден-
тався тинятися деiнде, аж ось на очi MeHi втрапили двi вепикi шафи. Вони
стояпи просто проти слухового BiKHa i хитадись, як бiдацька хижка, але
якимось дивовижним чином ix утримува/Iи два клинцi, завдяки яким
шафи стояли бiльш-менш прямовисно. II]об вiдчинити першу з них, MeHi

довелось трохи попрiти, позtлrlк я в будь-яку мить мiг гепнутися годiче-

рева, аде щойно дверцята вiдчинилися, до Moix нiг градом посипалися
книжки. Я був не в змозi спини"ги ту наваду. Книжки надiтапи на мене,
немов зграя сов, кажанiв, сипух, що вiками бупи там ув'язненi, як джини
у ппяшцi, i дишень чекади на якогось дегкодуха, що подаруе iM довгоочi-
кувану свободу - i ось тепер стривай, на рятунок не чекай!

Що Moix нiг падала цiпiсiнька бiбпiотека (а що ще бупо у шафi, я нама-
гався вловити сам, поки не впало). Имовiрно, я вiднайшов сховок усього
дiдового непотребу з його крамнички у MicTi, KoTpoi дядько з тiткою дав-
но здихадися.

Я не мiг HaBiTb уяви"ги, що спромiгся б передивитися tx yci, апе мене
вже оше/Iешило те рiзноманiття, що вмить пронеслося перед моiми очи-
ма. Книжки бупи написанi найрiзноманiтнiшими мовами, надежаrlи до
рiзних епох, а деякi назви не запаrIювали в MeHi не те що подум'я, ба HaBiTb
iскри, оскiльки я вже знав про них, як-от купа старих росiйських poMaHiB,
Хiба що, швидесенько пробiгши очима кiлька з них, я враз заувzl'lкив, якою
ко струбатою iT адiйською вони були перекдаденi. Вочевидь, як виппивапо
з титудки з подвiйним прiзвищем, перекладаlIа ix добродiйка не з росiй-
cbKoi, а з французькоi, бо прiзвища героiв мади закiнчення <lие>, як-от
IvIyskiпe чи Rоgоzупе.

Багато з цих книжок, щойно я торкався rxHix сторiнок,розсипалися на
порох, немов папiр, на якому вони бупи надрукованi, пропежавши стiльки
десятилiть у непрогдяднiй темрявi, не витримував сонячного свiтда. Влас-
не, цi книжки не витримували людського дотику, наче багато poKiB пропе-
жали, очiкуючи на час, коли розсипдються на порох, а томуподя i куточки
cTopiHoK нiби навмисне подрiбни пися на ToHeceHbKi п/Iастиночки.
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MeHi в око вiдразу ж упав примiрник лондонiвського <MapTiHa Iдена>,

тож я почав гортати сторiнки, шукаючи останню фрчaу,немов Moi пальцi
caMi вже знади, що знаЙдуть там. У зенiтi слави MapTiH Iден заподiюе собi
смерть, викинувшись з iлюмiнатора трансатдантичного корабля просто

у Тихий океан, i, вiдчуваючи, як вода поволi наповню€ його легенi, MapTiH
нiби у зблиску свiтпа пiзнав щось, можпиво, сенс життя. <Але в ту мить,
коли BiH це пiзнав, BiH перестав пiзнавати>l.

Невже людинi й справдi потрiбне останне одкровення, якщо вже на-

ступноi митi вона занурюеться у темноту? Ще вiдкриття кинуlrо TiHb на

все те, що я наразi роблю. Може, MeHi варто спинитись, адже допя вже

бпагословипа мене забуттям. Однак початок покладено, i спинитися я вже

не в змозi,
I]iпiсiнький день я почитував уривки з рiзних книжок, З часом я почав

усвiдомлювати, що знання про великi пiтературнi шедеври, якi я вважав
здобутком cBoei загальнопублiчноi, зрiпоi пам'ятi, насправдi прийшло до
мене з дитячих книжечок на кштапт <Зодотi сходинки), Я впiзнав вiршi
зi збiрки <Кошик> Анджiоло Сiльвiо Новаро: <Про tцо сповiulае ёоtцuк

mравневuй, u,lp mупоmumь папкамu ?усячuмu на чеРеп'янuх ёахах i сухiй
zороDнiй сопомi?>> або <Весна, mанцюючu, прuхоаuпь Dо пвоi|х Bopim, tцо вона

несе в dарунок, ну ж бо вiDеаёай - iз меmелurciв вiночкu i з берiзочок 0звiноч-

Ku, краulе не чекай,,.>>

Чи знав тодi я, що таке содома чи берiзки? Апе за мить мiй погляд упав
на обкладинки cepii з Фантомасом - <Лондонський повiшенйй>, <Черво-

ний джмiль>, пКоноппяна краватка>, гонитви паризькими катакомбами,

дiвчата, що пiдiймаються з могид, четвертованi трупи, вiдрубанi годови,
i ось BiH особисто - князь здочинного cBiTy, у чорному трико, ЕФнищен-
ний i невмирущий,що тривожить диявольським cMixoM нiчний Париж,
його пiдземелля.

I]e була серiя про <Фантомаса), а осьдечки i серiя <Рокамбопь> - ще
один генiй здочинностi. Я розгорнув <Лондонськi таемницi> i прочитав
таке:

<Вiё пiвdенно-захiЬноzо роеу вулuцi Веплкпоуз-сквер йdе вулuчка завшuр-
шкu MempiТ зо mрu, Посереё вулuцi - mеаmр, у якому краtцi мiсця кошmу-
юmь ёванаёtцmь пенсiв, а в паРmер пускаюmь за пенс, Провidнuй акmор -
не?р. Пiа час вuсmавu епяdачi папяmь i п'юmъ, шльонфu йёуmь ёо пожi
босонiж, а в першuх ряDах ёuDяmь lлоDi|>,

t Остання фраза роману <MapTiH Iден>.
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Перед чарами злочинного cBiTy Фантомаса i Рокамбопя я не встояв,
тож зачитався iхнiми захоплюючими i неймовiрними пригодами, що ма/Iи

дещо спiльне з iншим вiдомим злочинцем,який, однак,6ув людиною шдя-
хетною - Арсеном Люпеном, i ще з одним, HaBiTb ще шдяхетнiшим,
надзвичайно вишуканим Баронgм - злодiсм з вищого cBiTy, що цупить
коштовностi, вправно змiнюючи зовнiшнiсть, до слова, аж надмiру анг-
/IocaкcoнcbKy. Проте, гадаю, цим BiH мае завдячувати якомусь iталiйсько-
му художнику-ангпофiлу.

Побачивши примiрrrик кПiноккiо> з iлюстрацiями MyciHo 1911 року, я
аж затремтiв. Сторiнки у книзi бупи заслиненi, щедро вкритi плямами вiд
кави з молоком, Кожний собака знас, про що йдеться у цiй дитячiй кни-
жечцi. Про <Пiноккiо> я згадую iз захватом, BiH справив на мене просто
казкове tsраження, i хтозна-скiпьки разiв я захопдено переповiдав його

радiсним онучатам, тримаючи малих на колiнах. Поза тим, я a;к трусився
вц страху, знову гортаючи моторошнi книжковi iлюстрацii, виконанi у дво-
кольоровiй чорно-жовтiЙ чи чорно-зеленiй гамi, що у сво€му стилi кпiбер-

Ti> нагадувадlц MeHi буйну бороду Лялькаря, небесно-6пакитне во/Iоссячко

Феi, але найстрашнiшимибули нiчнi примари - Убивцi,i страшезна паща
Зеленого Рибапки, I хтозна, чи не дрижав я, скрутившись калачиком гро-
зовоi ночi, вiд ToI,o <Пiноккiо>. Коли через кiлька тижнiв я спитав у Паоли,

чи не шкодить сучасним дiтлахам жорстокiсть, яку вони бачать на екранах,
жiнка вiдповiла, що, за словами одного знайомого психолога, вона за всю

свою практику не бачила дитини, наляканоi сучасними фiльмами. Нато-
MicTb якось до Hei привели маля, що до cMepTi передякадося дiснеiвськоi
<Бiдоснiжки>, i страху цього було немождиво позбутися.
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Мiж iншим, роздивляючись цi жахдивi картинки, я здогадався, що мое
iм'я також мае не менш моторошне пiдГрунтя. Щiзнався я про це, розгор-
нувши <Пригоди Чуффеттiно), такого собi Ямбо1. Його перу також нале-
жапай купа iнших дитячих страшилок у стилi (арт нуво> з похмурими
пеЙзажами: страшнi, височезнi гори, на яких виступають чорнi замки на
чорному тлi, примарнi лiси, де ry/Iяють вовки з палаючими вогняними
очима, пiдводнi свiти у стипi одомашненого i модернiзованого Жупя Вер-
на, i, власне, <Чуффеттiно: чарiвний маленький хлопчина з пустотIIиво-
веселим чубчиком, буftним чубчиком, через який BiH був схожий на хат-
нiй вiник. Проте сам Чуффеттiно був вiд свого чубчика у захватi>. Ось
чому я з вдасноi волi став зватись Ямбо. Та дарма, все ж таки краще, анiж
ототожнювати себе з Пiноккiо.

Ъ ось яким, виявдя€ться, було мое дитинство? Чи, може, HaBiTb гiр-
шим? Пошарщiвши ще трохи, я виводiк на cBiT Божий загорнений у
чукровий папiр i перев'язаний стрiчечками стос <Iлюстрованого жур-
наду пригод на суходолi i на Mopi>. I]ей журна/I виходив щотижня, i в
дiдовому зiбраннi знаilшпися номери за кiдька десятипiть, виданi на по-
чатку столiття. I ще кiпька ixHix французьких аналогiв - <.Щорожнiх

щоденникiв>.
На обкпадинках - жорстокi пруссаки, що порiшили хоробрих зуавiв.

Але здебiльшого на cTopiHKax журналу йшпося про небачену жорстокiсть

у заморських краях: китаЙцi-кулi на палях, напiвоголенi дiви, що прихи-
диди кодiна перед зловiсною Радою Десяти, гiрлянди вiдрубаних голiв на
контрфорсах мечетей, дiтовбивство, ско€не душоryбами-туарегами, що
тримають в руках ятагани, тiла рабiв, роздертих тиграми на шмаття. Зда-
ваIIось, я знову бачив малюнок зi стратами зi свого <Мелцi>. Садюги-ху-
дожники, ошалiлi вiд духу суперництва, розiйшлися не на жарт, зобража-
ючи справжнiсiнький парад сил 3ла в ycix його рiзновидах i формах.

Ошедешений таким художнiм багатством i спекою вiд багатогодинно-
го перебування на задушливому горищi, я зiбрав цей стос пiд пахви й
перенiс до простороi кiмнати на нижньому поверсi, де на широкому столi
Амадiя розклала ябпука. Вх<е кiлька днiв стояла нестерпна спека, тож я
подумав, Iцо Bci Ti яблука просто зогнили. Але пiзнiше второпав, що гнилiс-
тю тхнуть не яблука на стодi, а сторiнки в Motx руках. Як же вони можуть
тхнути сирiстю, продежавши пiвстолiття на сухому пiддашшi? Та, можли-
во, хододними i дощовими днинами на горищi було не настiльки вже й
сухо, тож саме тодi сторiнки й просякли сирiстю. А може, перш нiж

' Ямбо - псевдонiм EHpiKo Новеллi (1876-194З) - iталiйського KiHoaKTopa, пись-
менника, драматурга> вiдомого кн'rжками для дiтей про пригоди хлопчика Чуф-
феттiно.
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опинитися на горищr, вони десятипlттями пежаIIи в якомусь пrдвалищl, де
зi cTiH крапада вода, i саме там rx вiдкопав дiдусь для cBoei колекцii (гадаю,

BiH такожунаджувався до вдовиць). Ъж цi сторiнки так просякпи сирiстю,

що,навiть пожовтiвши вiд спекотного повiтря пiд дахом,не втрати/Iи сво-
го смороду. Ось лишень копи я читав про пютих чужоземцiв i небачену
помсту,вiдсирйi сторiнки навiювали менiдумки не про жорстокiсть,а про
волхвiв та мапого Icyca. Але який стосунок я маю до вопltвiв, i взагалi що
спiпьного мiж вопхвами i лиходiйством у Саргасовому Mopi?

Та наразi мене бентежидо геть iнше. Отже, якщо я й справдi перечитав
yci цi icTopii i бачив yci цi страхiтливi обкдадинки, як я мiг повiрити у те,

що весна mанцюючu йdе Dо mвоiх Bopim'. Чи, можливо, у мене була врод-
жена здатнiсть вiддiляти рiзноманiття ltаскавих i добрих сiмеЙних почут-
TiB вiд жорстокого гран-riньЙодьського cBiTy четвертування, живопуп-
ства, папаючих вогнищ i шибениць?

Першу шафу я повнiстю спустошив, хоч, звiсно, не мiг прочитати Bci
Ti книжки. На третiй день я попiз до наступноi. У нiй бупо напхано знач-
но менше. Книжечки на попицях стояпи рядочк:лми, немов то не дядько
з тiткою поспiхом забивали трюми непотребом, якого слiд позбутися,
а сам дiдусь скдадав rx дбайпивою рукою. Чи я. У цiй шафi стояли по-
справжньому дитячi твори, i, може, це й бупа моя особиста бiблiотека.

Я витяг iз шафи всю <Бiбпiотеку ддя юнацтва> видавництва <Сапанi>.

Певна рiч, я впiзнав цi обкладинки i мiг з голови, не витягаючи саму книж-
ку, процитувати Bci назви, так само, як я мiг прочитати напам'ять yci
катадоги зiбрань cBotx копег-букiнiстiв чи перерахувати все, що ми забра-
ли з бiблiотеки вдовицi, до якоi нещодавно навiдувались. Найвiдомiшi
твори: <Космографй> Мюнстера, <Про сенс речей i чародiйство Кампа-
нелли, <Хлопчик з води>, <I_{иганський спадок>, <Пригоди I_{вiтанки Со-
нячноi>, <У KpaiHi пiсовшr вуханЬ>, <Пiдступнi привиди), <Привиди Ка-
забелдио, <Розмапьований вiзочок>, <Пiвнiчна вежa>,к<Iндiйськийбраспет>>,

<Таемниця залiзноi людини>, <Барлетський цирк>...
ОЙ, скiпьки ж ix. Як читатиму rx yci на горищi, занiмiю, як Квазiмодо

iз <Собору Паризькоi Богоматерi>. Ъж я набрав цiдiсiнький оберемок i
зiйшов униз. 3BicHo, я б мiг зачинитися у студii чи засiсти у садку, апе десь
усерединi мене заворушипося бажання дещо iншого.

Зайшовши в гпиб маетку, я завернув праворуч, туди, де перше почув
свиняче рохканшI i куряче квоктання. Там, у tлибинi крила, де мешкапа
Амапiя, стояв точнiсiнько такий сморiд, як i бiля курей, що греблися в зем-
лi. Трохи дапi виднiпися свинарники i кролячi клiтки.
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Я зайшов до простороi кiмнати на першому поверсi. Тут бупо повно

рiзноманiтного господарського приладдя: вила, грабпi, лопати, cTapi чани
й цеберки дпябiпип.

У кiнцi криrlа виднiвся фруктовий садок, Гiлпя й справдi гнулося вiд
свiжих плодiв. Першою звабдивою думкою було здертися на дерево i, BciB-
шись верхи на гiлку, взятися за читання. Ймовiрно, змалку я робив саме
таким чином, та шiсть десяткiв за пдечима вимагали шануватися, тим
паче, що ноги вже несли мене геть в iнше мiсце. Помiж Tiei казковоi зеденi
я натрапив на неведичкi кам'янi сходинки, якими зiйшов на округпий
майданчик, оповитий заростями пдюща. Просто проти входу, поряд iз
заростями - фонтанчик, в якому клекочучи помаду крапала вода. Щмухав
дегенький вiтерець, а навкруги стояла мертва тиша. Присiвши на кам'яний
виступ, я приготувався читати. Може, щось привеIIо мене сюди, бо я й

ранiше приходив з цими книгами до фонтана. Я покiрно прийняв свiй
iнстинктивниft вибiр i поринув у читання. Час вiд часу, побачивши якусь
iлюстрацiю, у мене перед очимавиринапа цiла iсторiя..Щеякi книrи були
оправленi обкладинками сорокових рокiв, з назви та iMeHi aBToira випли-
вало, що вони iтадiйськi, наприкпад <Тасмничий фунiкулер), <CaeTiHo,

чистокровний мiданський скакун>. Але Bci iншi були переважно перекла-

дами з французькоi: Б. Бернажа, М. Гударо, Е. де Сiза, Ж. Розмера, Валора,
Р. Бесбра, С. Перонне, А. Брюйера, М. Каталанi - видатний парад невiдо-
мих iMeH, серед яких, гадаю, булиft TaKi, чиi iMeHa iталiйському видавцевi
були дiйсно невiдомi, тож BiH пубпiкував книry просто пiд прiзвищем.
Мав дiд у сво€му зiбраннi й оригiнальнi видання, що з'являпися у
<ВiЬliоthёquе de Suzette>. Iтадiйською цi книги перекдадади десь poKiB за

десять, тож i зображали на ixHix iлюстрацiях реалii не пiзнiш як двадцятих
poKlB.

Щитиною я вдихав старовинно-затхле повiтря минувшини, та, мабуть,
то було на краще. Все вкладалося у день вчорашнiй, i складапося вражен-
ня, що казочки тiписапи MaHipHi сеньйори для шляхетних заможних па-
нянок.

Врештi, MeHi почало здаватися, що все це icTopii на один лад. Зазвичай
iшпося про тро€ чи четверо молодих спадкоемцiв шляхетного роду (не-
вiдомо чому, у таких випадках ixHi батьки завжди десь подорожували),
KoTpi приiздипиразом iз дядечком чи то до старовинного замку, чи то в
якусь садибу i несподiвано втрапляли у захопдивi й загадковi пригоди,
з криптами i фортечними вежами, потiм, звiсно, знаходили скар6, розкри-
вали плутнi капосного i пiдступного управитедя, знаходили документ, за
яким занепада шляхетна родина поверта/Iа собi майно, загарбане облул-
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ником-дядьком. I ось вам - хепi-енд, yci щасливi, дитяча хоробрiсть тор-
жеству€, добродушна мораль i застереження з вуст дядечкiв i дiдусiв про
те, як небезпечно поводитися так легковzDкно, хай там якi вагомi на те
бупитlричини.

У цих розповiдях дiя вiдбувалася у Францii. I]e вiдразу ж кидалося в

очi, щойно гдянеш на сорочки i на пiдбори сiпьських мешканцiв, що фi-
гурували у книжцi. Проте перекладачiвиявляли просто неймовiрну ви-
нахiдливiсть, щоб перекласти французькi назви iтадiйською i зробити так,
нiби все вiдбуваеться десь у нас, HaBiTb незважаючи на те, що краевиди
й apxiTeKTypa ясно вказують на Бретань чи Овернь.

Ще я знайшов два рiзнi видання однiеi книжки (М. Борсе), але видан-
ня 1932 року назива лося <<Ikrede di Ferlac> (i iMeHa дiйових осiб бупи фран-
цузькими), а от на палiтурцi 1941 року красувалося <<I-brede di Feralba>,i
тут головними героями бупи iталiйцi. Безсумнiвно, через несподiваний
напад цензури чи черв указiвку зверху всю розповiдь було iтадiзовано,

Нарештi я знайшов пояснення, чому, коли я ввiЙшов до цього горища,

у моiЙ гоповi закрутидося <BiciM днiв на горищi> - <Otto giorпi iп uпа
sфttа>>, - хоч пам'ятав я i оригiнапьний, BapiaHT (<Huit jours dапs uп
grепiеr>), Веселi пригоди дiтей, що протягом тижня мешкають на горищi
cBoei вiпли, ховаючи дiвчинку Нiколетту, яка втекда з дому. Хтозна, чи то
моя любов до горищ виникла саме завдяки цiй icTopii, чи то я, власне,
знайшов цю книжечку, тиняючись пiддашшям, I чи не тому я назвав свою

донечку Нiкопеттою?

На горищi Нiкодетта бупа не сама, а з котиком Мату - величним,
чорним, як нiч, ангорським котом. Ось звiдки ноги ростуть у мого бажан-
ня назвати i свого хвостаня Мату. На мадюнкalх були зображенi тендiтнi,
гарно вбранi у мережанi сукенки панночки, з нiжними рисами обличчя
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i бiлявим водоссям. MaTyci теж були HiBpoKy - доглянутi, з хлопчачими
зачiсками, у сукнях iз високою тадiею, спiдницями до копiн iз потрiйними
воланами й аристократично ма/Iенькими грудьми.

Провiвши два днi бiпя фонтана, досиджуючи аж до заходу сонця, коли
читати ставало немождиво i розгледiти можна бупо лише тьмянi TiHi, я

розмiрковував над тим, що <Бiблiотека лля юнацтва>, безсумнiвно, спри-
яла становленню мого смаку до фантастики i приголницькоi пiтератури,
попри те, що жив я в KpaiHi, де HaBiTb якщо автора звали iноземним iпt'ям
Каталанi, то головних героiв обов'язково мали звати Лiпiана чи Мау-

рiцiо.
Отже, це i е патрiотичне виховання? Чи розумiв я, що дiти, яких опи-

сували, як Moix хоробрих сучасникiв, жили за десятки poKiB до того, як
я народився?

Насидiвшись бiля фонтанчика, я знову повернувся на горище, де
знайшов цillиit пакунок зв'язаних шпагатом журналiв. iх там було не
менш як три десятки HoMepiB (по шiстдесят чентезiмо кожен). То були
<Пригоди Буффало Бiлда>. I хоч вони були складенi не в хронологiчному
порядку, через сам iхнiй вигдяд у мене всеред1,Iнi все аж запалало. Буф-

фало Бiлл, насупившись i погрозливо здiйнявши кудаки над головоIо,
був готовий кинутись на пиходiя в червонястiй сорочцi, що погрожус
йому пiстолетом.
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Я поглянув ще раз - це був одинадцятий випуск, решту я мiг на-
звати з гопови: кМаленький кур'ер), <Пригоди у пiсi>, <,Щикун Бо6>,
<Рабовласник дон PaMipo>, <Прокпята садиба>... Я був украй здивова-
ний, що на обкладинках було написано <Буффало Бiлл - герой прерiй>,
а на титулцi - -Буффало Бiпц - iталiйський герой прерiй>. Звiсно,
MeHi як бyKiHicTy все було цiлком зрозумiло: варто бупо лишень по-
глянути на перший випуск HoBoi рiчноi добiрки, виданоi 1942 року, де
жирним чорним шрифтом красувалася примiтка, що насправдi Вiпьям
Коудi звався loMeHiKo Ъмбiнi i народився у Римi (BTiM, за дивовижним
збiгом обставин, наш дуче теж був римlrянином, про що сором'яздиво
натякали, a/Ie не говорили вголос). Але якщо MeHi не зраджуе пам'ять,
то саме у l942-My Iтадiя вступила у вiЙну зi США, тож це геть усе
поясtlювало. Видавець iз флорентiйського видавництва <HepбiHi> на-

друкував обкладинки ще тодi, як Вiпьям Коудi ще мiг спокiйнiсiнько
бути алrериканцем, аж потiм вирiшили, що героi мають бути виключно
iталiйцями,3BicHo, щоб не витрачати зайвих коштiв, слушним рiшенням
було лишити стару кольорову обкладинку, а переробити лише титуль-
ниill, лист.

I_{iKaBo, подумав я, засинаючи над ocTaHHiM випуском Буффало Бiлла,
мене нашпиговували iталiзованими пригодами американських та фран-
цузьких героlв.

рi,иý fuilмjю
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IЦо ж, якщо так дiйсно виховували дiтей за диктаторського режиму,
то я б сказав, що це виховання буlrо доволi лi'rIк}Iм i кволl,tм.

Ет, Hi, нiяке воно було не KBo/Ie. Наступного дlня MeHi Rтрапили до рук
першi по-справжньому iталiйськi пригодlд - <Iтапiйська мододь, гуртом

у всьому cBiTi> Пiни Балларiо. Iлюстрацii Ta,vl булl,t кольоровими, на них
вигравали яскравl червоно-чорнl кольоррI.

Кiлька днiв тому, побачивши в Kil,tHaTi Жуля Верна i l]юvrа, я вiдчув,
нiби колись читав ix, усамiтнившись на бalIKoHi. Тодi я не надав цьому
жодного значення, адже то був радше короткочасний спаrtах, а не справж-
не вiдчуття: дежавю. Але зараз до мене дiйшло, х{о у цьому будинку, прос-
то IIосеред дiдового крида, дiйсно е балкон, i Ймовiрнсl, саме там я жадiб-
но ковтав пригоду за пригодою.

Щоб знову вiдчути, як це - читати на балконi, я, взявIIIи <Iталiйську
мо/Iодь, гуртом у всьому cBiTi>, вирiшив перечитатI,I ii саме там. Я HaBiTb

зробив спробу вмоститися на перилах, подриrа,rи ногами, устромивши ix
у щiлини. Але, на жадь, не Ti вже бупи нiжки - у rrliпини не продазили.
Я пiкся на сонечку, аж поки небесtlе свiтило не сховалося за будинком,
послабивши свiй жар. Таким же палюtil4м бчло сонце Андалусii, принай-
MHi колись я думав саме так, HaBiTb якщо дiя вiдбуваlrася в Барселонi.
IталiЙська молодь, дiти сiмей, що емiгрували до Iспанii, приеднуються до
антиреспублiканського повстання пiп прово.ttом генеlrалiсrлмчса Франко.
От лишень у моiй icTopii уз\rрпаторам1.I чомусь BI.IcTylra,Il,t червонi опо,lr-
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ченцi, сп'янйi вiд вина i KpoBi. Усвiдомивши сво€ фашистське покпикан-
ня, дiти, вдягнувшись у чорнi сорочки, виходять на вуличнi боi в Барсе-
понi. Вони виносять фашистський стяг iз замкненого ресrryбпiканцями
фашистського штабр а потiм гоповному герою HaBiTb свого батька, рев-
ного соцiалiста i п'яничку, вда€ться перетягти на бiк поплiчникiв дуче.
Певно, через таке чтиво я мав iDK пашiти вiд гордощiв. Тож чи BBiDKaB я
себе частиною <Iталiйськоi молодi), чи мене причаровували мапенькi па-

рижани iз TBopiB Беранже,чи я ототожнював себе iз добродiем,якого таки
звали Коудi i аж нiяк не Томбiнi? Хто жив у Morx дитячих мрiях? <Iталiй-

ська мододь) чи, може, паняночка з горища?

Повернувшись на пiддашшя,я знову опинився в полонi емоцiЙ. Перш
за все, йдеться про <OcTpiB скарбiв>. 3BicHo, я вiдразу впiзнав назву. Во-
на ж бо дуже вiдома. Апе пiдзабув сюжет, хiба що пам'ятав, що BiH став
частиною мого життя. Протяrом двох годин я, сп'янiпий вiд захвату, за-

читувався кожним новим роздiлом,але з кожнимуривкомя обов'язково
згадував, що буде далi. Я знову повернувся до садка i, вмостившись прос-
то на земпi помЬк кущiв пiщини, переривав читання лиш для того, щоб
запхати до рота чергову порцiю горiшкiв. Я розбивав горiшок на три-
чотири частини, збивав шкарадупу i висипав до рота цiпiсiньку жменю.
Я не сидiв у дiжцi, до якоi залазив Щжим, аби, нашорошивши вуха, пiд-
сцrхати каверзи Щовготепесого ,щжона Сiльвера, апе я абсопютно впевне-
ний, що читав цю книжку саме так: скрутившись у три погибепi й натоп-
туючись сухим пайком, як справжнiй шукач морських пригод.

I]я iсторiя просто списана з мого життя. ПриЙти вiд трухлявих ма-
нускриптiв до скарбiв капiтана Флiнта! Врештi я не витримав i пiшов за

rрапою, яку зауважив у схованцi за сервантом Амапii. Тож далi пригоди
вiдважних пiратiв я запивав чималенькими ковтками домашньоi оковитоi.
П'япнаёuпmь чоповiкна скрuню меРця, Йо-хо-хо, i tце ппяulкаРому,

А наступним MoiM скарбом бупа <Iсторiя Пiпiно, що народився ста-

риганом, а помер дитиною> [жупiо Щжанеппi. Кiпька днiв тому ця iсторiя
вже виринада з Moei пам'ятi, але тепер я прочитав деякi подробицi: на

стопику бiля гдиняноi статуетки старого чоловiчка залишипи пюпьку, в

якiй був ще гарячий жap,i вона вирiшипа вдихнути життя в це бездушне
гпиняне створiння.3 фiryрки народився старець. <<Рuеr sепех>>, <Старий

юнак) - частовживаний прийом в античнiй лiтературi. Наприкiнцi Пiпi-
но вмирае у колисцi, а феi зносять його на небеса. Хоча моя вIIасна версiя
бупа MeHi бiдьше до смаку: Пiпiно приходить у cBiT в однiй головцi капус-
ти й помирае знову ж таки у капустi. Але хай там якою бупа справжня

139



icTopй, вона тотожна моiй впаснiй подорожi у дитинство. Може, й я, по-
вернувшись до витокiв свого життя, розчинюся в Нiчому (чи в Усьому),
як старець Пiпiно.

Увечерi на зв'язок Ьиilшпа Паола. Турбувалася, чому я так довго не

виказую ознак життя.

- Я увесь в роботi, робота просто кипить, - вiдповiдав я, - а за тиск
не переймайся - все в HopMi.

Наступного дня я знову порпався у шафi. Щього разу вона бупа вщерть
повна poMaHiB Сапьfарi1. Помiж цвiтастих i яскравих обкладинок була

одна похмура, з просто-таки лютими картинками -i 
<Чорний корсар).

Герой зображався з чорною, як у ворона, чуприноIо й акуратно окреспе-
ним на журIIивому обдиччi яскраво-червоним ротом. Роман <,Щва тигри>

про Сандокпн? - лютий чираз обличчя мапайзiйського принца, а поряд
з поглядом, сповненим млостi, cToiTb Сурама. А ще - човни праос iз
<фr[апайзiйських пiратiв>. Щiдусь збирав yci видання: iспанськi, французь-
Ki, нiмецькi перекпади.

MeHi важко сказати, чи Tci я дiЙсно Щось 3гадував, чи прQсто витя-

ryвав зi cBoei паперовоi пам'ятi, позiляк про СалЫарi й сьогоднi говорять
на кожному розi, а вiдомi критики й нинi друкують кiлометровi cTaTTi,

просякнутi ностапьгiчними спогадами про дитячi роки. Кiпька тижнiв
тому я чув, як Moi онучата теж горлапи: <Сандgкан, Сандокан> - i, гадаю,

почули вони про нього з телека. Однак i нdlпри'iжджаючи до Солари,
я мiг би власноруч написати цiлiсiньку енцикпопедичну статтю про
Сальt'арi.

3BicHo, у дитинствi я жадiбно ковтав цi книжки, апе наразi, якщо
HaBiTb запрацювала моя особистiсна пам'ять, я цього не вгадаю, адже
все п/Iутаеться зi спогадами суспiпьними. Щуже Ймовiрно, що Ti ж caMi
книжки, що справиди на мене незабутне враження у дитячi роiи, зараз
пегко дозводяли MeHi поринути у мiй безособистiсний, доросппй до-
свiд.

Заневгамовним внутрiшнiм покликом я пiшов дочитувати майже всьо-
го СалЫарi до виноградника (та пiзнiше я перенiс Його в спальню, де й пе-

речитрав протягом наступних кiлькох вечорЬ). Помiж виноградноi пози
було страшенно спекотЕо, хоча палюче сонячне промiння загартувадо
мене до гýIстедьцого пекла, прерй i охоплених воIнем гаrв, до тропiчншr

| Емiпiа Карло !,жузеппе Марiя Сапьtарi (1862-191l) - iтадiЙський письменник,
автор пригодЕицьких poMaHiB. [апi згадуватимуться кiпька його TBopiB.
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Mopiв, де, огинаючи береги, маневрують повцi трепангiв. Раз по раз, зво-

дячи чодо, щоб витерти пiт, я бачив помiж виноградноi лози i вiття дерев,
як дапенiе з-за пагорбiв вепичезний баоба6, помбо неосяжних розмiрiв,
на кштапт тих, у яких потопада хатинка Щжиро-Батола, мочарi мангрових

дерев, плоди з папьмових дерев з мучнистою м'якоттю i легким присма-
ком мигдалю, священну смокiвницю чорних джунглiв. Я майже чув му-
зику рамзинlи, i видавалося MeHi, що ще мить - i з виноградних /Iоз

виспизне чимапенька пьоха бабiруса, яку можна буде засмажити на вог-
нищi, уткнувши в земпю пару покручених гiлдяк. О, як би я xoTiB, щоб
якось на вечерю Амалiя приготувапа блачанf - мапайзiйську страву,якою
так пишаються малайцi: сумiш розтертихразом маденькихрачкiв та риби,
яку лишають пiдгнивати пiд сонцем, а потiм засодюють. HaBiTb сам
СалЫарi називав це <6ридким iдпом>.

Певно, саме через TaKi гастрономiчнi нахили я, за сповами Паоди, по-
любляю китайськукухню. Особливо смакують MeHi акупячi плавцi, гнiз-

да ластiвок (зiбранi з ryано), MopcbKi вушка (що огиднiше тхнуть цi мо-
люски, то бiдьше я раюю),

Проте, oKpiM смаковитостi блачанry що ще зауважувала i що вiдчува-
ла <Iтапiйська мододь), читаючи СалЫарi, де зазвичай героями бупи чор-
Hi, а лиходiями - бiпi? Мерзотникамибупи не /Iише ангпiйцi, апе й iспан-

цi (як же я, певно, падко ненавидiв маркiза дi Монтелiмара!). Одначе, якщо

у цiй книжечцi Чорний, Червоний та Зелений корсари бупи iталiillцями,

до того ж графами Вентiмiлья,то iнших смiливцiв звапи Кармо, ван Штiл-
пер i Янес де Гомера.,Що португапьцiв спiд бупо ставитись прихильно,6о
вони бупи трошечки фашисти. Чекайте, а хiба iспанцi фашистам и не бупи?

Може, мо€ серце капатапо, вискакуючи з грудей, через хороброго Сам-
бiпьйонrа, що гатив з гармати картеччю, i MeHi бупо геть по цимбалах, на
якому iз Зондських ocTpoBiB BiH народився. Серед KaMMaMypi та Сайода-
ни один був герой, а iнший - здодюга, але ж обидъабули iндiанцями.
Напевно, СалЫарi неабияк заплутав Moi дитячi погдяди на куIIьтурну
антропологiю.

Щапi з дна шафи з'явиписянабiлий cBiT журнали i книги англiйською.
Багацько випускiв <Стренд Меfезiн>,уяких було повне зiбрання пригод
Шерпока Ходмса. Звiсно, у Ti часи ангпiйськоi я не знав (Паола розповi-
даrlа, що вивчив я ii пише в юностi), та, на щастя, там було чимало пере-
кпадiв, Проте, на жа/Iь, iтапiйськi видання не мади iлюстрацiй, тож, ма-
буть, я, прочитавши перек,тtад, шукав вiдповiднi картинки в оригiналi
<Стренду>.
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Я перетяг усього Холмса до дiдового кабiнету. Атмосфера в цiй KiM-
HaTi була ненапруженою, бiльш подiбноrо до Tiei, яка була у кiмнатцi з

KaMiHoM на Бейкер-стрит, де rречнi джентдьмени сидiли за спокiЙними

розмовами. Все це так рiзнилося з похмурими пiдземелпями i моторош-
ними клоак ами, якими шмигали героi французьких романiв-фейлетонiв.
У тих нечастих вI4падках, коли Шерлока Холмса зображапи з нацiленим
на зловмисника пiстолем, BiH, ледь виставивши праву ногу й руку, стояв,
немов вилiплена скульптором постать, з воiстину джентдьменською ста-
течнlстю.

Я вiдчув майже нав'язrrиве, шалене бакання знову роздивитися ма-
люнки, де Холмс, здебiльшого сидячи,розмов/Iяв iз Ватсоном чи iншими
персонажами: у залiзничному купе, в екiпажi, перед KaMiHoM, у крiслi,
вкрившись бiлим пледом, у крiслi-гойдалцi бiля стопика з лампою, з якоi,
може, теж падало зеленувате свlтпо, /Iедь вrдчинивши комод, чи копи сто-
яв, читаючи л!Iста, або розгадуючи загадкове зашифроване поспання. Ti
образи нiби промовпяли до мене: de te fabula пarratur|. IJим Холмсом був
я: цiеi caMoi митi BiH намага€ться розгадати i вiдновити послiдовнiсть дав-
но минулих подiй, про якi ранiше BiH зовсiм нiчого не знав. BiH зачинився
вдома i, можливо (хiба можна перег[янути кожну сторiночку?), теж сидить
на горищi. Iчlи обидва сидимо непорушно i, сховавшись вiд cBiTy навкодо,

розгаду€мо голi знаки. Зазвичай Холмсу вдавадося вiднайти приховане

| <Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur) (лаm.) - <Над чим ти смiешся,
лиш змiни iм'я - про тебе йдетьсяо. KBiHT Горацiй Флакк, <Сатирио.
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подвiйне дно. Але чи я на це,спроможний? Принаймнi перед моiми очима
е прикпад вепикого детектива.

Так само як Холмс, я був вимушений боротись iз туманом. На пiдтвер-

дження досить було бупь-пе розгорнути <Етюд у багряних тонах> або
<Знак чотирьох):

3а BiKHoM сtпояв вересневuй вечiр, iiесь блuзько cboMot. flнuна була по-

,сfuIуРою i хопоDною, на вепuчне мiсmо спуспuвся ryсmuil i вопоzuй пуман,
Ъмянi, бруЬноzо копьору хмарu навuсапu наD мокрuмu бруOнuмu вупullrямu.

Узёовж Сmренёу замiсtпь пiхmарiв просmупалu розмuпi плям1l, tцо кudалu
спабкuй круzпясmuй вidблuск на в'жку брукiвку. Жовrпе свimпо з BimpuH
мерехпiпо у пуманному, сповненому вuпарiв повimрi, кuDаючu крiзь ltlupo-
ку залюdнену вулuцю понурuй, вuкрuвпенuil вiDпuск, Гаdаю, у miй неспuннiй
xoDi обпuч, зажуренuх i раёiснuц вuснаженuх i весепuх, 1цо мепькапu крiзь
поненькi смужкu свimпа, було tцось прuмарне i заеаDкове.

Ранок був хмарнuй i mуманнuй. 3 ёахiв звuсала сiро-корuчнева пелена,

tцо вuёавалася вiDображенням бруDно-сiрuх вупuлlь. Мiй ёруz був у чуёовому
?yшopi Й увесь час без уеову порочuв про kpeЩo\cbki скрuпкu, а саме про пе,
чuм вiёрiзнялuся скрuпкu CmpaOiBapi BiD iнсmруменmiв ДмаmL Сом же
я Йшов - Hi парu з вусtп, позаяк неzоёа i наOзвuчоilно печальна справа, якою
мu саме займапuся, zнiпuпu мене.

Увечерi,вже вмостившись упiжку,я вирiшив дпя порiвняння почита-
ти <Момпрасенських тигрiв> Сальfарi:

Уночi 20 ЕуDня 1849 року, у мапайзiйському Mopi за кiпька соfпень мuль
вiё захiOноzо узбережжя осmрова Борнео, наd duкuм осmровом Момпрасен,
про якuilуже ёавно хоduпалшаслава, якпро коёло zрiзнuхпiраtпiв, люmував
сmрашезнuй ураеан, Небо*ь zнанi впереd несtпрuмнuм вitпрюеаном, немов
mабун непрuборканuх коней" шалено проносuпuся xшapu. Чорнi масu парu,
безпересmанно змitпуючuсь, час BiD часу вuверlалu на зповiснi форtпецi несп-
puMHi зпuвu. Хпо ж може спаmu у mаку пюпу бурю на осmровi кровожерпu-
Btlx пiр аmiв?.. 3 оdноzо BiKHa ф орtпецi плепься свimло. Спiнu кiмнапu об бumi
важкltм коллmовнuм червонuм сукном, Поdекуёu сукно dеtцо поёерmе, зiм'япе
i вкРumе ппямамtt, апе 2еmь усю пidлоеу вкрuваюпь mовслпелвнi пеРськi Ku-

пllмlt, шо вuблuскуюпь золопом... Посереё кiмнаmu сtпоitпь сmiл з чорноео

ебеновоzо аерева, з iнкрусtпацiямu з перламуmру, прuкрашенuй срiбнuмu

фрескамь 1цо аж енепься BiD пляшок i бокапiв з найtцuрitлоlо крutлmалю.
По куmках спояmь поmроtценi майже на Dрузкu шафu, велuчезнi вазu, пере-
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lloBшeшi зопоmuмu браслеtпамtц сФежксtмu, rcабпукамь меdальilонамь
лпупl-mакu сlпояло безлiч покрученuх чu розпвманuх купьmовш пРеDмепiв,
перлiв, ulо, бвсумнiвно, поmрапuлu сюDu вiё найкращuх повцiв перлiв на
I!еiлонi, а mакож смараеёiв, рубiнiв, ёiомонmiв, tцо, вidбuааtочu свitпло вiD
зс|;7сrпоi'лlосmрu на сmепi, вuбпuжувапu, HeMarB сопнi зi!оп.. Посереd miак
незвцчно обсmавпеноi' rciмнаmu на сmарезному хuрлявому сtпiпьцi сuёumь
,!олслвiк. Рослявuй, кремезнuй, сmаmуРнuй, з еоРаuмь мужнlмu i жвавtlмu

Рuсамu обпuчцп, незвuчноii Kpocu.

Ким xte був мiй герой? Ходмс, що пiд дiею свого семЙвiдсоткового
KoKaiHy читав тасмничi пцсти бiпя KaMiHa, чи Сандокан, що роздирав собi
груди, шепочучи iм'я обожнюваноi ним Марiанни?

Я дозбирав iншi буклетики. Вони були надрукованi на дешевому па-
перi, але я, IIевно, добив iц протерши до дiрок,9ахапавши вiд постiЙного
читапня й обмалювавши безлiч cTopiHoK своiiми пiдrисами, [еякi з цих
книжечок майже розсипапися на oKpeMi сторiпки i дивом тримапися купи,
iншi були поспiхом скпеенi столярським клеем чи наново оправленi в о6-
кдадинку з пакувального паперу.3вiсно, це я прикпався.

Перечитувати назви у мене вlке не ставапо сил, бо я вхсe просидiв
безмаль BiciM днiв. Я знав, що мав прочитати Dсе до цятки, апе скiпьки
б часу я на це витратив? Ураховуючи, що я навчився читати, коди мав
майже шiсть рочкiв, а також те, що я, мабуть, прожив серед цих папе-

рових артефактiв десь до вступу в пЩей, виходить poKiB з десять, апе
аж нiяк не BiciM днiв, I це якщо не брати до уваги 1уцlу illTllиx, особ-
ливо iлюстрованих, книжечок, що MeHi читапц iншi, доки я не опанував
грамоту.

Якби я змiг в!лновити себе вiраченого за цими твор:lми,я б перетво-

риЕся на Фунеса, ЩиЬо Пам'ятil, заново пережив би кожну хвилину свого
дитинства, знову почув бинiчний шурхiт кожного листочка,я б згадав
аромат кожноi чашки латте> випитоi вранцi. Але це занадто. А що як ли-
шаться caMi сдовь лишень слова caMi по собi, i квит? Вони ще бЬше
сппутають Moi i так xBopi нейрони i не пропустять електричний розряд,
котрий потрiбен для того, щоб урештi звiльнити Moi найзаповiтнiшi, най-
глибшi спогади? То що ж я мушу тодi робити? Ленiн у бiлому крiслi у
вiтапьнi. А що як я помилявся iз самого початку? Що,як Паола теж в
усьому помипядася? Не приiхавши сюди до Солари, я б ппшпвся просто
недоумком, але тепер можу повернутися звiдси божевiльним.

l Натяк ва оповiдаriня Хорхе Луiса Борхеса <Фlriiеgдrво пам'ятi>.
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Я знову поскlrадав yci книжки у шафи, а потiм вирiшив зiйти з горища.
Але вже при виходi зауважив купу великих ящикiв, на яких рiвненьким,
майже калiграфiчно-готичним почерком було виведено: <CopoKoBi>, <Фа-

шизм>, <Вiйнu. Безсумнiвно, ix скпав ще мiй дiд. А iншi мали сучаснiший
вигдяд - явно проспiдковlвалася рука дядечка i тiтоньки, що не розби-
раючи поскидали навалом абищо fr абикуди, Примiром, у коробки, що
були напохватi: <Виноробна компанiя братiв Берсано>, <Борсалiно>, <Кам-

парi>, <Тепефункено (хiба у Сопарi бупо радiо?).
Одначе на те, щоб розкрити i подивитись, що мiститься у тих коробкаr,

чмене вже не стало сип.Мушупоry/tяти пагорбами,а сюди повернуся iншим

разом. Я зовсiм зморений. Може, у мене HaBiTb пiдскочипа температура.

Сутенiпо. Почувся гопос Амапii, що гопосно кдикала мене до вечерi,

сповiщаючи, що фiнанцiераl, котра смаку€ так, що Bci пальчики оближеш,

уже майже готова. Першi безформнi TiHi, що ховапися по пiддашкових
KyTKaIx, здавалось, натякапи, що десь поблизу причаiвся Фантомас, чека-

ючи, поки зможе накинутися на мене, знеси/Iеного, зв'язати мотузкою й
пiдвiсити над глибочезним, бездонним коподязем. I щоб довести перед-

yciM собi самому, що я вже не той мапенький хлопчик, до якого я так

ревно повертаюсь ocTaHHiM часом, я безстрашно пiшов у найтемнiший
куток горища, аж поки запirх cTapoi плiсняви не попонив мене знову. Ос-
TaHHi призахiднi променi ще зазирали до слухового BiKHa, тож саме туди
я обережно витяг величезний ящик. Зверху кришка була акуратно обмо-
тана пакувадьним папером.3iдравши папiр i вiдчинивши кришку,я тор-

кнувся пальцями моху,справжнiсiнького моху,хоч i засохлого - завдяки
такiЙ кiпькостi пенiцидiну можна за тиждень вiдправити додому Bcix па-

цiентiв <Чарiвноi гори) - i прощаваЙте назавжди проникливi розмови
мiж Нафтою i Сеттембрiнi2. Мох був подiбний до дерну, шар якого зняли
з земпi разом iз перегноем, завдяки чому BiH став схожий на ковдру. I як-
би ii розстепити,Тi б стало, щоб укрити весь дiдiв стiл. Не знаю, з якого

дива, може, завдяки вологостi, що зберегпася пiд прошарком захисного
пакуваIIьного паперу, чи, може, завдячуючи багатьом зимовим мiсяцям,
копи над пiддашrrrям лопотiв дощ, падав снiг i тарабанив град, цей мох ще
зберiг свосрiдний, iдкуватий i важкий запах.

Пiд прошарком моху, пiд купою кучерявих ошуркiв, я знайшов дещо.
Обережно, помапу, щоб не пошкодити, я одне за одним витяг хатинку чи
то з дерева, чи то з цупкого картону зi стрiхою iз спресованоi соломи,

| П'емонтський вiнегрет iз телячих мiзкiв, зобних i пiдшлункових запоз, ryсячих
потрухiв i пiвнячих борiдок та гребенiв.

2 Маються на увазi персонажi роману Томаса Манна кЧарiвна горо.
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обмазану рiзнокольоровим гiпсом. Содом'яно-дерев'яний вiтряк, на яко-
му ще й досi, поскрипуючи) крутилося копесо, i ще купу будиночкiв i
маленьких замкiв iз розмальованого картону. Певно, для хатинки, постав-
пеноi на якому-небудь пагорбку чи узвишшi, вони правили за тло, таким
чином створюючи ефект перспективи. I нарештi, загорнутi у безлiч ошур-
KiB, на днi лежали фiryрки. Вiвчарi з ягI{ям на плечах, мачушник, мiрош-
ник, що BiB за собою двiйко вiсдюкiв, се/Iянка, що Hec/Ia на годовi кошик
з фруктами, пара дударiв, арап iз двiйком верблюдiв i - ось вони, пюбi
Moi - Волхви, пропахченi радше цвiлпю, анiж падано}I та миррою. Наос-
танок годовнi дiйовi особи - вiспюк, вiп,Йосипз Марiею,малюк Христос

у колисцi, двое янголiв, що звели руки до неба, стужавiлi в екстазi, що
тривав не менше стопiття, зодота комета, полотняний cyBiT,r, що виявився
стьобаним синьо-зiрчастим укривалом, залiзний таз, заповнений цемен-
том, з якого роблять рiчище з двома отворами для того, щоб вода затiка-
ла з одного боку i витiкала з iншого. I, нарештi, рiч, якою я так зами-
лувався, що на пiвгодини спiзнився до вечерi: незвичайний пристрiй,
виготов/Iений зi скляного цилiндра, з бокiв котрого виходили двi гумовi
трубки.

Справжнiсiнький рiздвяний вертеп. Не знаю, чи бабця з дiдом були
дюдьми набожними (вiруючою, мабуть, була мати,6о ж iнакше навiщо iй
тримати на комодi <Фiлотею>). Аде, поза всяким cyMHiBoM, щойно при-
ходив рiздвяний час, хтось обтрупiував ошурки з цього дива, збирав усе
докупи i десь унизу ставив вертеп. Здаеться, цей вертеп зворушив мене, i
я HaBiTb зараз вiдчув радiсть Рiздвяного дива. Проте це могда бути реак-
цiя на чергову банальнiсть. Одначе завдяки цим фiгуркам перед моiми
очима виникла не чергова назва чи iм'я, - це був образ. Образ, якого не
бупо на горищi, апе якиil,безсумнiвно, треба було шукати в iнших KiMHa-
тах. I видiння це було настiльки живим i реальним, неп{Oв усе вiдбувало-
ся просто зараз.
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То чим же був ддя мене цей вертеп? Мiж IcycoM i Фантомасом, Рокам-
бодем i <Кошиком), заплiснявiпимл Вопхвами i невiрними Вепикого Bi-
зира. На чиему ж боцi був я?

Я усвiдомив, що Bci цi BiciM днiв на горищi були марними. Я гортав
сторiнки книжок, якi читав у шiсть, одинадцять чи п'ятнадцять poKiB, i
лише вряди-годи мене проймали почуття. Не так вiдновпюють cBoi спо-
гади, не так. Пам'ять сплавлюе, уточнюе, перетворю€ - це щира правда.
Але вона рiдко ппутае часовi промiжки. Людина мае абсолютно точно
знати, що са}4е з нею трапилося ciM чи десять poKiB тому. I HaBiTb я тепер
спроможний вiдрiзнити з-помiж вервечки днiв той день, копи прокинув-
ся у лiкарнi, i день, копи приtхав до Сопари. Як знав i те, що мiж цими
днями вiдбулося пrое формування, цiпковита змiна думок, порiвняння
досвiду. HaToMicTb ocTaHHi три тижнi я всмоктував усе, неначе мада ди-
тина,я заковтнув усе одним ковтком, на льоту, а тому почувався очманi-
лим, нiби вiд якоiсь п'янкоi бурдr.

Ъж прийшов час забути rlpo <Вепuке жрання>1 паперовим непотре-
бом, навести пад i почати неспiшно смакувати маленькими ковточк1l},Iи.

Хто мiг би розповiсти MeHi, що я побачив i почув у BiciM poKiB, а що -
у тринадцять? Я трохи помiзкував, i MeHi спапо на д}мку, що серед ycix
тих ящикiв обов'язково мають бути Moi шкiльнi зошити. Ось у яких па-
перових свiдкiв треба питати, ось хто мае провести мене своiми цlоками,
тримаючи за руку.

За вечерею я спитав Амадiю про вертеп. Щiдусь - ось хто опiкувався
ним i для кого BiH мав неабияке значення. Hi-Hi, BiH не був ревним вiря-
нином, але вертеп був для нього чимось на кшталт того ж таки коропiв-
ського супу: якщо не було рiздвяного вертепу - не було Рiздва. I якби BiH
не мав oHyKjB, то, напевне, ставив би його дише для себе..Щiдусь ставав до

роботи ще на початку грудня, i якщо я добре роздивдюся, то знайду на
горищi Bci рами i корпуси, що утримувади небесне полотно, а також ба-
гато-6агато маденьких пiхтарикiв, що прикрiп/Iювапися з внутрiшнього
боку i завдяки яким зiрочки починапи миготiти.

- Ваш дiдусь робив такий чушовий вертеп, що я щоразу не могла
стримати спiз. I уявiть, у рiчечцi справдi текла вода, та так добре, що од-
ного разу рiчка вийшла з берегiв i затопила увесь мох, що саме з'явився
того року i був молодий-моподий. Ък от, на ньому розпустидося бездiч

| <Велuке жрання>> - фiльм 1973 року режисера Марко Феррерi, в якому четверо
друзiв безмiрно о6'iдаються, що врештi призводить до трагiчних наслiдкiв.
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блакитних квiточок, i це було справдi наче ,Щиво Небесне. HaBiTb пiп з

церкви приходив, але не повiрив очам cBoiM.

- Але як же дiдовi вдапося зробити так, щоб у рiчцi дзюркотiпа
вода?

Амалiя зашарiпася, пробурмотitrа щось нерозбiрпиве, а потiм навiDки-
пасяi

- Щороку пiсля Водохрещi я допомагала збирати вертеп знов у ящик.
Ъм i досi мае бути така штукц схожа на пдяшку з вiдбитим горлечком.
Бачили? .Щобре. Я, звiсно, не знаю, чи десь ще користуються цим при-
строем, але ранiше той rorTpoMyдpпit винахiд, даруйте на сповi, викорис-
товради дпя того, щоб ставити кпiзми. Ви знаете, що воно таке? Чудово,
тодi MeHi не доведеться вам це пояснювати, бо MeHi бупо б стидко. Отож
вашому дiдусевi й спапо на думку використати пристрiй дпя клiзми (якщо,
звiсно, правильно повертати трубки), аби вода у рiчищi виходила назов-
Hi, запоЁнюючи рiчку, а потiм знову стiкала вниз. I cKiDKy я вам, це бупо
видовище у сто разiв краще будь-якого KiHa.



8. коли Л,liНЕ голос

ПросщЬшш BiciM днЬ на юрищi, я вирiшив спуститися в селице i
помiряги в аrгlеф тиск. Сто шiстдесят - 9ависокий. Гратаропо, виписую-
чи мене з пiкарнl взяв з мене мiцну обiцянку, що я триматиму свiй шrск

у Me}Kirx ста тридцям.I сто тридцять було, копи я приiLlкав до Солари. Апе
апт€кар скаэав, ц[о, оскiльки я зйшов з пагорбЬ, дйшовши аж сюди до
селища у високому ш{ску не бупо нiчого дивного. Якбu я вимiряв його
враrщi" вставшr з лirка;мск був би rrlокчий. lчtая.пIя. Я знав,якr,rrrл 61вае
мск ураrцi, irле х( я остiппiми днями був неначе навiжений.

Я затепефоrrував Гратаропо. Лiкар поцiкавився, чи я виконував yci йоцо

настанови, i я був вилryшений зЬнамся, що тягав ящики, за обiдом ви-
пивав щонаймеЁlце пляшкувинIц i висмапював по двццять ФкитанD за

день вiд чого Е мене не рiц! буllа таldкардй. Лiкар лlцвся i докоряв: кви ж
ще не одужали, яtщо Dащ тиск стрибатиме до небес нещастя може тра-
питися знову, i тодi все може скiнчлtrися по-iншомуil. Я побожився, що
бщушlirrувамсЁ: Гратароло збiдьшив MeHi дозупiгупок i виписав ще купу
iнlпrцr, сечогiнниь щоб виходили солi.

Я попрохав Амалiю,щоб вона нЬ так сильно сопипа страви, Але :KiHKa
вiдIовiла" що пИ час вifпrи, щоб дiстам кiлограм сопi, люди зi шкiри
шrrrпicь а iпош HaBiTb за Hd пр:lвили алс Ki;bKox кролiв, i копr ii немае,
як не крум, а пiчого не зготуеш.

Ъдrя почав виправдовуватись,цIо то MeHi пiкар sаборонив, апе жiнка
не вгамовралась: пiкарi вже собi Bci мiзки провчили, такик бовдурiв ще
пошрашr требаrillяньте-шо на MeEq хвалипася, лiкаря за все житгя й р".у
в очi пе баwrпа, s ранку до поцi гарrю, робпячи тисячу справ, а жодного

разу навirъ на поптек не скаржиласЕ не те що декотрi. Та гrylсте, я виве-

ду ifi нцмiрну сiпь зi сDоею сечею.
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MeHi HaBiTb довелося тимчасово забути про горище, треба бупо
бiпьше рухатися, вiдволiктися, розважитись. Я дзенькнув ,Щжаннi i,

розповiвши про прочитаЕе за ocTaHHi днi, спитав, чи все це йому про
щось Iоворить. Виявилось, у нас бупи рiзнi пiтературнi смаки - у ньо-
го ж бо не бупо дiдуся-колекцiонера немодних абищиць, але все ж
таки ми мапи iT. багато спйьного - почасти через те, що обмiнюва-
пися своiми книжками. Пiвгодини ми перевiряllи rpyHToBHicTb знань
один одного, перепитуючи всiдякi дрiбницi, як у тепевiкторинi. <А як
звали того грека, прихзосня раджi Асама?> - <TeoToKpio. - <А як
бупо прiзвище KpacyHi OHopaTi, яку Чорний Корсар не cMiB кохати,6о

дiвчина бупа дочкою його ворога?> - <Ван Гульд>. - (А з ким взяпа
шдюб Дадма, дочка Тремаль-Наiка?> - <Iз сером Морпендом, сином
Сайод-хана>.

Я спробував попитати Щжаннi про Чуффеттiно, але ця спроба вияви-
лася марною. [руг мй читав здебiпьшого комiкси, i осьдечки BiH вiд душi
реваншувався, засипавши мене купою рiзних назв. Певно, я теж читав
комiкси, бо деякi з назв видавапися MeHi знайомими: <Повiтряна бандо,
<Бпискавка проти Флаттавiоно, <MiKKi-Mayc i чорпильна пlrямаD, апе

найгарячiше я згадував Чiно i Франко. Однак на горищi вiд них i слiду
не бупо. МоNсе, дiд бр прихильником Фантомаса i Рокамболя, а комiкси
BBIDKaB шкiдпивим для дiтей непотребом? Апе ж хiба Рокамболь не те
саме?

Отже,я pic без KoMiKciB? Спонукати мене до тривапого байдикування
i присипуваного вiдпочинку вже не бупо жодного сенсу. Мене знову охо-
пила пошукова дихоманка.

Порятувала мене Паола. Того ж таки дЕя перед обiдом вона разом з

дочкaми й онучатами приtхапа провiдати мене. Сюрприз. Моiми пооди-
нокими дзвiнками вона не вдовольнилася.

- Ми ненадовго, лише заilrапи, щоб потримати тебе в обiймах. По-
iдемо ще до вечерi. - Потiм вона пильно подивидася Еа мене, на око
прикидаючи, скiпьки я заввaDкки: - А ти округлився.

На мое щастя, завдяки вiдвiдинам виноцрадника i посиденькам на
балконi я не збпiд, апе, мабуть, трошки погладшав. Я вiдбрехався, що то
через прекраснi AMaлiiHi вечерi, i Паола пообiцяла дати Амапii прочухан-
ки i все впаднати. Я змовчав, що днями просиркував, згорнршись у три
погибепi, i не рухався.

- Нiщо так не зарадить, як гарна проryдянка, - скомандувала Па-
опа, i вся наша родина поппеЕтапася до монастиря, якиft був аж нiякий
не монастир, а невепичка каппичка на верхiвцi пагорба i розташовlва-
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лась вона за кiлька KiлoMeTpiB вiд нас. Якщо не рахувати i<iлька десяткiв
MeTpiB наприкiнцi, пiдйом на гору був пологий, тому майже не вiдчутний,
тож поки я переводив подих, попросив мапих назбuраmu букеm mроянё
i фiалок|. Паопа гаркнула, що краще б я понюхав KBiTiB, анiж цитувати
Поета, тим паче що Леопардi, як i Bci поети, прибрехав: першi троянди
KBiTHyTb уже пiсля того, як вiдцвiiуть фiапки, тому неможпиво зiбрати
в один букет троянди i фiалки, спробуй на власному досвiдi i переко-
на€шся.

Щоб показати, що я пам'ятаю не ltише енцикпопедичнi cTaTTi, я роз-
казав кiлька iсторiй з тих, що недавно прочитав. Щiти вигарцьовува/Iи
навкопо мене, повитрiщавши очi. Вони й гадки не мали, що бувають TaKi
книжки.

Сандро, найстаршому, я розповiв про KOcTpiB скарбiв>, як, вийшовши
з шинку <Адмiрап Бенбоу>,я найнявся на <Еспаньйопу> з дордом Трепонi,
пiкарем Лiвсi i капiтаном Смопдеттом, та, мабуть, Сандро найбiльше сим-
патизував ,Щовготелесому,Щжону Сiльверу (за його дерев'яну ноry) та
мерзотнику Бену Гану, BiH захопдено кпiпав очима, вигпядаючи пiратiв за
кожним кущем, i кричав: пДiдуню, ще, щ€ розкажи), Але бiльше розповi-
дати було нiчого, бо щойно скарб капiтана Флiнта знайшли, iсторiя закiн-
чувалася. Апе HaToMicTb ми довго наспiвувапи <<П'яmнаDцяmь чоповiк на
скРuню мерця, Йо-хо-хо, i tце ппяtлка рому".

l Рядок з вiрша ,Щж. Леопардi <Сiльська суботао.
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А,Щжiнджiо i Луцi я старався переповiсти Bci витiвки,Щжаннiно Стоп-
панi з <Щжан Бурраскi>l. Потiм я розповiв, як тицяв папицею у вазi з
ясенцем тiтопьки Беттiни i як виповлював зуба дядечка Венанцiо. Малеча
аж падала вiд реготу, ба павiть у три роки вони вже щось тямили. HiKo-
петтi з Карлою Moi оповiдки, либонь, теж припали до смаку, адже про
<[жан БурраскЬ - сумне нагадувапня тих часiв - я жоднiй з них нiколи
не розповiдав.

MeHi здавалося, що дiвчатам набагато цiкавiше буде поспухати про те,

як я, перевмгнувшись Рокамбопем, щоб зжити вчитепя Moix найсприт-
нiших викрутпiв, сера Вiпьяма, що вже ослiп, але все ще лишався свiдком
Moix несказанних пиходiйств, зваливши бiдолаry додолу, встромив йому
в зашийок довжелфну заточену гопку, а потiм MeHi лишадося пише стер-
ти мапесеньку ппямку KpoBi у нього пiд волоссям, щоб yci подумапи, що
з ним трапився апоплектпчний напад.

Паопа репетувала, що не сдЦ дiтям розповiдати TaKi страшилки. Сла-

ва Боry що в наш час HixTo вже не тримае в xaTi заточених голок, iнакше
вони б випробувапи все це на KoToBi. Апе над усе ii вразипо те, що я роз-
повiдав цю iсторiю так, неначе все це й справдi трапипося саме зi мною.

- Гаразд,якщо ти дiеш так, щоб розважити дiтлахiв, нехай, - не вга-

мовувапася Паола. - I-1e одна справа, аде якщо це в тебе виходить саме

по собi, тодi ти надто вжива€шся в роль, ототожЕюючи себе з тими, про
кого читаеш. Ще вже ти запозичу€ш чужi спогади, а не вiдновлюеш cBoi,

Ти усвiдомпюеш рiзницю мiж собою i тими героями?

- Та обпиш, - K:DKy, - я ж безпам'ятний, а не божевiпьний, я це для
мапих!

- Хай би воно так, - вiдповiпа Паопа. - Апе ж ти приtхав до Солари,

щоб вiднайти себе. Тебе гнiтипи енциклопедii, сповненi iсторiй про Фпо-
бера, Помера, Мандзонi, апе приiхавши, ти засiв за копiйчану пiтературу.
Не такий уже й крок уперед.

- Про мене, то ще й який крок, - вiдрiзав я. - Перш за все, CTiBeH-

сон - це не копiйчана пiтература. А по-друге, чи ж я винен, що той, кого
я шукаю, запихався саме копiйчаною пiтературою, i, врештi, саме ти зму-
сида мене пришати сюди, побачивши, як я вiдреаryвав на комiкси про
скарб Кларабепли, хiба Hi?

- Ъоя правда, пробач. Якщо ти вв.Dкаеш, що тобi це зарадить, не зупи-
няйся. Але будь обачним, не зароби собi розлад шrr}п{ка тим, що чита€ш.

' <<ЩоDеннuк !эtсан Бурраскi> - книr(ка iталiйського письмепника й iлюстратора
Луiд:r<i Бертеллi (1858-1920), у котрiй розповiдаеться про пригоди й витiвки хлоп-
чика з тоскапськоi родиви Стоппанi.

154



Щоб змiнити тему розмови, Паопа спитала про мiй тиск. Я збрехав,
сказавши, що вже помiряв i показало сто тридцять. Вона так зрадiла, бi-
до/Iашна.

Коли ми повернупися з проryлянки, на нас чекав смачнющий пiд-
вечiрок, дбай,лиьо приготований Амалiею, а також скпянка свiжого ли-
монаду ддя кожного. Потiм вони поiхапи.

Увечерi я шанувався i лiг спати з курми.

Наступного ранку я знову обiйшов кiмнати у старому крилi, якi пер-
шого разу огдянув дуже побiжно. Коли я знову зайшов до дiдовоi KiMHa-
ти, то, хоч уже бачив ii, мене охопив шанобпиво-побожний страх, Як i в
ycix iнших тогочасних KiMHaTax, там теж стояв комод i гардеробна з веди-
ким дзеркалом. Вiдчинивши ii, я був уражениilt.Упибинi, майже захованi
за одежини, що висiпи у шафi й добряче тхнули задавненим нафталiном,
лежадо двi речi - грамофон з трубою, щ€ з тих, KoTpi треба заводити
вручну, i радiо. Обидва пристроi були загорненi в журнаllьнi шпадьти,
Я витяг усе. I]e були сторiнки з <Радiокур'ерD - видання, у якому дру-
кувади програмку на радiо. То бупи випуски за copoKoBi роки.

У грамофонi, вкрита шаром бруду,досi стояла платiвка на сiмдесят
BiciM обертiв. Змочуючи хустинку сдиною, я пiвгодини вiдтирав те наша-

рування. Пластинка називаIIася <<Амапопа>>. Поставивши грамофон на

комодi, я завiв його, i з труби почувся якийсь нерозбiрливий звук. Я вiдра-
зу впiзнав меподiю. Що вдiеш, стариil iHcTpyMeHT уже був у стадii старе-
чого трухлявiння. BTiM, за часiв мого дитинства BiH уже, мабуть,6ув му-
зейним експонатом.Ъrу якщо вже я хочу посдухати ретро, то треба
скористатись програвачем, що стоiть у кабiнетi. Аде ж де взяти платiвки?
I знову треба було кликати Амалiю на допит.

Попри те, що радiо, як i грамофон, бупо захищене папером, воно теж
гарненько припадо пилом, тож, вичищаючи його, я мав бути дуже обе-

режним, I]e був гарний зразок <Телефункена) кодьору червоного дерева
(ось звiдки взяrlася коробка на горищi) з гучномовцем, укритим цупким
полотном (мабуть, ддя покращення резонансу).

Поряд з гучномовцем розташовува/Iась шкала дпя настроювання,
потьмянiла вiд часу, i станцii вже розiбратибупо неможливо, а пiд ним -
TpI,I округлi ручки. Вочевидь, радiо було lrампове. Поколихавши його,
я почув, як усерединi щось торохтить. Зберiгся HaBiTb дрiт з вилкою.

Я перенiс пристрiй до кабiнету i, обережно поставивши його на стiл,
yBiMKHyB вилку в розетку. I_{e майже диво, але в Ti часи речi робили на
coBicTb, тож даМпочка, що свiтилася на панедi настроювання, хоч слабень-
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ко, апе замиготiла. Однак усе iнше - мовчало. Мабуть, лilмпи вже пере-
горiли. Раптом MeHi спапо на думку, що десь, можливо, в Мiпанi, можна
бупо б знайти якого-небудь пристрасного фанатика, що й досi ремонтус
TaKi приймачi, бо мае цiпiсiньку комiрчину старих запчастин, як Ti, що у
cBolx гаражirх доводять до паду cTapi автiвки, використовуючи справнi
запчастини, придбанi у перекупника древнiх чортопхайок. Та потiм я

уявив, що сказав би MeHi старий едектрик з притаманною простим людям

розсудпивiстю; <Я не здирник. Послухайте, я, звичайно, можу полаIодити

це радiо, але х( воно передаватиме не те, що колись, а те, що крутять зараз.

Ъж вам дешевше купити новий приймач, а не лагодити старий>>.Чортiв

дiд. Я rрав у гру, в якiй уже зазнав поразки iз caMiciHbKoro початку. Адже

радiо - це тобi не антикварна книга, яку можна розкрити, де забажаеш,
прочитати, що тобi.треба, точнiсiнько в такому виглядi, як це написали
п'ять столiть тому. Музика, що залунала б iз цього радiо,скрипiла б бiль-
ше, анiж жаxlrивий сучасний рок,чи як TzIM його називають. I-1e все одно,

що намагатися вiдчути на язицi бупьбашки шипlпtоi <Води Вiшi>, ковта-
ючи iз щоЙно купленоi у супермаркетi пдяшки <Сан Пеплеrрiно>. I{я по-
ламана старезна коробка нагадувала MeHi, цо разом з нею вiдiйшпи в
небуття назавжди втраченi для мене звуки Tiei музики. Якби я пишень мiг
rx вiдродити, немов вiдтопити замерзлi спова Пантаrрюеля...1 Але якщо
мою церебральну пам'ять, над якою володарю€ мозок, ще можна було
якось вiдновити, то пам'ять герцьова, пам'ять радiохвипь - зникпа без
вороття. Солара не могда MeHi подарувати жодних звукiв, oKpiM cBoei
огпушливоi титrтi.

Одначе MeHi лишапася сяйпива панепька з назвами радiостанцiй: жов-
Ti - для хвидь середньоi довжини, червонi - KopoTKi, зепенi - довгi.
I назви MicT, KoTpi я з'iдав очима, пересуваючи рухливi стрiпочки i нама-
гаючись почути незбагненнi звуки чарiвливото Штутгарта, Хiльверсума,
Риги, Таллiнна. Назви, яких я нiколи не чр i KoTpi нагадували MeHi про
Македонiю, Турецьку Аттику, Вiрджинiю, Апь-Капiф та Стамбуп. Що мене
бiльше чарувало - атпаси чи цей перепiк MicT з ixHiM шепотом? Серед
них були й рiднi назви - Мiлан, Больцано. Тихо-тихо я почав мугикати:

Як раdiо пуное iз TypuHa,

Тебе чекаю в парку Вопеншuна,
Дпе як змiнurпься проzрама,
Обережна буёь, бо поряё мама.
Як iз Бопоньi пеРеDпча,

l Йдеться про <Гарrантюа i Пантаrрюеля> Франсуа Рабпе, коли героi пiсля вiдли-
ги збирали эамерзлi взимку слова.
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Знай, мuла, сеРце по rпобi плаче.

А u4ойно чуеmься ?олос з Мiлоно,
Тебе почую я з ёна океану.

Лuне пiсня iз Сан-Ремо -
CbozoDHi нiчку, може, разом провеёемо.

I знову назви MicT були пише с/Iовами, що викликали в пам'ятi знову
ж таки caмi сIIова.

На око, ця машинерiя побачила cBiT десь у тридцятих. Певна рiч, що
в Ti часи радiо було розкiшшю, тож, припускаю, з'явилося воно у Moei

родини не вiдразу, а в якийсь певний момент, як статус-симвод.
Я xoTiB дiзнатися, що ж вiдбувалося з радiо у тридцятих роках, тож

знову набрав номер ,Щжаннi.

Спершу Щжаннi заявив, що я маю платити йому вiдрядну плату, поза-
як використовую його ще й у якостi аквалангiста, що пiрнае на дно за
амфорами i витягуе ix на cBiT Божий. Апе потiм BiH заговорив дуже схви-
/IboBaHo:

- Та, радiо... [о нашоi ciM'i воно дiйшпо лише наприкiнцi 1938-го. При-
ймачi бупи дороryщi. Батько працював простим робiтником. Але не так,

як твiй батько. BiH гарував у невепичкiй фiрмi, й зарппата в нього бупа

незначна. В тоЙ час, як ви щолiта ви\здипи на вакацii, ми пишапися в MicTi.

Копи сутенiло, ми ходиди цупити фрукти до мiських садiв, а морозиво
могди дозволити собi лише раз на тиждень, Батько був мовчазним чоловi-
ком. Якось, прийшовши додому, BiH тихо пообiдав, а потiм витяг пачку
пасти i поклав на стiл. <Як же то, - спитада мама, - не недiля ж?> -
<А так, - вiдрiзав, - бо MeHi схотiпось>. Ми попоiпи пасти, а потiм, почу-
хавши потилицю, батько промовив: <Маро, зда€ться, цього мiсяця у нас на

фiрмi справийпли вкрай добре, тож хазяiн нагородив мене тисячею пiр>.

Мою MaTip неначе ошпарило, вона затулида рота руками, а потiм виryкну-
ла: кОй, Франческо, тепер ми зможемо придбати радiо!> Ось так усе й було.

У Ti часи популярною бупа пiсенька <<Якбu MeHi пulлень muсячу пiр заРппа-

mu>>,lfe пiсенька простого робiтника, який мрiяв про зарплату в тисячу
лiр, на яку мiг би кулити багато рiзного-рiзного, та ще й молоду й гарну

дружиноньку. Отже, тисяча лiр вважалась гарним заробiтком. Може, це
було HaBiTb бiльше за те, скiдьки заробляв батько.Хай там як, апецятися-
ча бупа чимось на кштаIIт неочiкуваноi тринадцятоi зарплати. Так у нашо-
му домi з'явилося радiо. ЧекаЙ, зда€ться воно звадося <Фонола>. Раз на

тиждень по радiо передавали оперниЙ концерт MapTiHi i Pocci, а iнодi -
комедiю. Ох, Таллiнн, РиIа, якбий теперiшнi радiо бупи такими. А що за-

раз - caMi цифри... Отож узимку, коrlи единою натопленою кiмнатою в xaTi
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була кухня, ми перенесди радiо туди. I тихесенько-тихесенько (6о iнакше
вони б покидади нас до в'язницi) спухапи /Iондонське радiо. Отак ми й
сидiли - у пiтьмi, закдеiвши BiKHa обгортковим папером i замкнувши
дверi. А якi ж були пiснi! Як повернешся i матимеш бажання, приходь, я
переспiваю тобi lx Bci-Bci, разом з фашистськими гiмнами.3наеш, я не
любдю вдаватися в ностапьгiчнi спогади, апе iнодi MeHi хочеться фашист-
ських гiмнiв, щоб знову вiдчути себе там, бiля радiо, у напiвтемнiй KiMHaTi,..

Як там казапи в рекламi? Раdiо - zопос, u1o зачаРовуе.

Я попрохав Щжаннi зупинитись. Усе так, як ти кажеш, мовив я,апе
наразi моя табула раса почала забруднюватися твоiми спогадами. А я му-
шу сам прожити Ti вечори. Хоча проживапи ми, мабуть, цi вечори по-

рiзному, арке у нього бупа <Фонола>, а у мене - <Телефункен>. Хтозна, а

може, BiH напаштовувався на хвилю з Риги, а я - з Таллiнна. Щiкаво, ми
й справдi налаштовували приймачi на талпiннську хвипю, а потiм слуха-
ли естонську?

Я зiйшов вниз попоiсти i, на злiсть пiкарю Гратаропо., випив. Але лише

для того, щоб забутись. Саме так: я випив, аби забутись, Я мусив забути
про хзидювання останнього тижня i знову вiдчути бажання задрiмати у
полуденних тiнях, простягшись на пiжку з <Момпрасемськими тиграми>
в руках, якi ранiше не давали MeHi заснути далеко за пiвнiч, аде останнiми
вечорами перетворидися на чудове снодiйне. Тому я й засинав бпагоспо-
венним сном.

Апе мiж тим як набратиложку для себе i пригостити шматочком Мату,
MeHi спада на думку проста, апе надзвичайно генiапьна iдея: звiсно, радiо
передае сучаснi передачi, а от грамофон заграе те, що ви йому поставите
на старих пластинк.lх. I]e нiби замерзлi слова Пантаrрюе,llя. Отже, щоб
вiдчути себеу минулому i слухати радiо,як пiвстодiття тому, MeHi потрiбнi
платiвки.

- Ппатiвки? - пробурмотiла Амалiя. - Зосередьтеся краще на обiдi,
а не на ппатiвках,6о все це добро стане вам поперек горда, ви потруiтесь,
i вам знадобпться лiкар! Платiвки, пдатiвки... Вони точно не на горищi!
Копи вашi дядько з тiткою все повиносипи,я саме iM допомагала. Стри-
вайте, стривайте, вони сказади, що якщо я зноситиму платiвки з кабiнету
на горище, можу випустити lx з рук i розсипати на сходах, отже я ix засу-
нула.,. засунупа... вибачте MeHi, та, знаете, у мене вже пам'ять нета, хоч для
мого BiKy це Й не дивина,але ж минупо вже бiдьш як пiвстолiття, i я ж не
ходипа Bci цi п'ятдесят poKiB з думками про ппатiвки. Авжеж! От голова!
Звiсно, я запхну/Iа rx у скриню, що cтoiTb у кабiнетi старого пана, вашого
дiда!
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Фруктами я знехтував i вiдразу ж пiшов шукати скриню. Оглядаючи
fr вперше, я не надав iй великого значення. Так, вiдчинив, подивився. Там,
:rкypaтHo складенi одна на одну, у з:Dшсних KoнBepTilx лежапи платiвки
на сiмдесят BiciM обертiв. Амалiя поскпадала tx безладно, там усе пежало
в однiй купi. MeHi знадобипося пiвгодини, щоб перенести Bci платiвки
на дiдiв стiп у кабiнетi й розкласти rx у якомусь порядку на попичк.lх
бiбпiотеки. Певно, мiй дiд був поцiновувачем гарноi музики: я знайшов
платiвки Моцарта, Бетховена, опернi apii (HaBiTb Карузо), багато ппатiвок
iз записами Шопена, а також чималеньку кiпу партитур до тогочасник
xiTiв.

Я поглянув у старий <Радiокур'ер>. Джаннi мав рацiю. Там бупи на-

прукованi тижневi програмки до оперного репертуару, комедiй, кiлькох
симфонiчних концертЬ, радiожурнапiв, а решта - легка, чи, як сказали
б у наш час, мелодiйна музика.

3начить, MeHi спiд пересrryхати цi пiснi - це й було музичне ото-
чення, в якому я pic. Можпиво, замкнувшись у кабiнетi, дiдусь спухав
ВаГнера, а решта родини - по радiо рiзнi пiсеньки. Я вмить знайшов
,<Якбu пц1lлень MeHi плаmuпu muсячу лiр зарппаmи> Iнноченцi та Сопранi.
На багатьох футпярах дiдусь проставляв дати, хоч незрозумiло, чи то
дати появи caMoi пiснi, чи дня, коли придбапи ппастинку. Але все ж
таки я мiг приблизно орiентув{Iися, копи пiсня з'явилася чи зникла
з радiоефiру. I]я пiсенька датувалася 1938 роком. Щжаннi теж добре
пам'ятав, що вона з'явилася в той же час, коли його батько принiс до-
дому <Фонолу>.

Я спробував запустити ппастинку. Механiзм ще дiяв. Гучномовець,
звiсно, був абиякиit, аде, може, то на краще, що все кавкатиме, як колись.
Ось так, завдяки освiтпенiй панепьцi радiоприймача, неначе BiH i досi був
справниЙ, до мене допiтапи звуки лiта 1938 року:

Скромна посаlа мене не mурбуе,

Щоб буmu абсолюtпно спокiйнuм, я працюю,

Якбu лuшень MeHi плаmuлu muсячу лiр зарплаmu,
Я змiz бu cBoi Mpii реалiзуваmu,
l купував бu осе, а наdmо mе, чоzо балсаеш пu.
Якбu лuшень MeHi ппаtпuпu muсячу пiр зарплаmu,
Я Mie бu пофанrпазуваtпu про замiську хаmuнку
I молоdу, паскаву Dружuнку, mаку, як mu.

Скаэtсу без перебiльшення:

Я був бu найtцаслuоiшuм i ёухе баzаmuм,

Якбu пuшена MeHi плаmuпu tпuсячу пiр зарплаmu,
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Кiпька днiв тому я питав себе, як уживалися у мо€му роздiпеному
навпiл кя> TaKi рiзнi нахили: як почувався той розryбпений хлопчик пiд

шквалом послань про славу нацii, копи одночасно з тим мрiяв про лон-

донський туман, де бився Фантомас iз Сандоканом, пiд зливою картечно-

го вогню, випущеного з гармати, де статечним спiвгромадянам Шерпока

Холмса вiдривало то руки, то ноги. Апе тепер MeHi спапо на думку, що У
той час MeHi пропонувався зовсiм iнший життевий iдеап - непретензiй-

ний бухгалтер,що мрiяв пише про тихе життя за MicToM з дружинонькою
нiжною. Ъ, може, це був скорiше виняток.

треба бупо розсортрати Bci ппастинки за датою,3вичайно, якщо така

бупа, Я маю прослухати rx у хронопогiчнiй послiдовностi, pik за роком,
сформувавши свою свiдомiсть вiдповiдно до почутоi колись музики.

я, немов навiжений, перекJIадав пластинки, упорядковуючи спочатку

про кохання: <Кохання, кохання мое, подаруй MeHi безпiч троянд>, <Ма-

пенька, ти бiльше не моя>, кЗакохана дiвчинонька>, <,Щесь храм пюбовi

серед KBiTiB>, <Вернись, вернись, люба мояо, <Заграй лише MeHi, циганська

скрипко)), кТи, музикО божественНа>, <MeHi одненьку годинку з тобоюu,

<KBiToHbKo ,Iугова, пелюстки TBoi>, потiм записи оркестру Чiнiко Днд-

жепiнi, Пiппо Барцiццi, Альберто Семпрiнi та Горнi Креймера, ппастинки

з незвичними назвами <Фонiт>, <Карitп>, <Голос хазяiнаD з гостромордим

ЦУценятком, що, висунувши мордочкУ, вспухапося в акорди з труби гра-

мофона; i посеред усього цього я натрапив на фашистськi гiмни, якi дiд

перев'язав шпагатом, неначе xoTiB ix зберегти чи iзопювати. МiЙ дiдусь

був фашистом? Чи, навпаки, не пiдтримував rx? Чи BiH був Hi за тих, Hi за

iнших?
l
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Сlryхаючи, я занотовував Ti пiснi, що видавалися MeHi незнайомими,
HaBiTb якщо MeHi згадувапись дише кiлька спiв чи'rхня мелодiя,3BicHo,
HaBiTb я не мiг не впiзнати такий загапьновiдомий твiр,як <[жовiнецца>l.
Гадаю, це був офiцiйний гiмн будь-яких фашистських зборiв, хоча я зва-
жив той факт, що, як я абсолютно точно пригадую, BiH не раз лунав по

радiо пiсля <Закоханого пiнгвiна>, якиil,як зазначалося на KoHBepTi, ви-
KoHyBa/Io жiноче KTpio Лескано>.

I]i три жiночi голоси здавадись MeHi рiдними. Bci трое умудрялися
спiвати з iнтервалом i в терцу, i в сексту, що мадо б видатися какофонiею,
але було як бальзам на душу i на вуха. I поки <Iтадiйська моподь) пере-
конуваIIа мене у тому, що найвище бпаго в cBiTi - бути iталiйцем, дiвча-
та з <Tpio Лескано> спiвали MeHi про <Го.dпандськi тюпьпани>.

| 
"[жовiнецца" - офiцiйний гiмн органiзацii фашистськоi молодi, написаний у

1909 роцi композитором ffжузеппе Бпанко спочатку як студентський гiмн Цр""-
ського унlверситету.
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Прuроёа - mо неповmорна квка, mu лLlлц послухай i поduвuсь буdь поска!
Що за пейзаж,

Що за мiраж? Все як у Mpii|, як у Mpii моiй...
Як еолова zолланdськоzо сuру, окруепuй,
В небi mравневому аuск мiсячнuй плuве, срiблясmuм промiнням покрuе усе.
В саёу mюльпанu розцвiлu, i чуmч звiDусiпь: mюлi, mюлi, mюльпан, mюльпон i...

Спiваюmь про кохання цвiркунu,6елькочуmь в оаuн еолос жабu: mюлi, mюлi,
mюпьпан...

В цuх mомлuвuх чарах mu пiсню раёiсну почуй,

Що солов'i'спiвалu: mюпьпан, mюпi, mюлi, немов закоханi зimхалu.

Я вирiшив сlIухати гiмни i дегкi пiсеньки по черзi (Ймовiрно, так ik
передавали по радiо). Отож вiд тюдьпанiв я перейшов до <Бапiпли> i, щой-
но поставив пластинку, я почав пiдспiвувати в один годос з Tpio, немов
читав з голови. У гiмнi прославпявся хоробрий юнак (впасне, як вiдомо з
енциклопедiй,,Щжован Баттiста Парассо, на прiзвисько Бапiлпаt, жив у
вiсiмнадцятому стопiттi, але, звiсно, був ревним фашистом), що кинув ка-
менем у австрiйських окупантiв, покпавши початок повстанню в Генуi,

Як свuсm каменя, zрuмumь iM'i хпопчuнu iз Порmорiа,
ГорDuй поаляd, cmpiwKa хоDа - безсmроu,lнuй Бапiпла.
В iсmорiю зробuв вепuчнuй крок - яскравuй чесmi урок,
I суmь йоео зрозумiла нам: KaMiHa в чOло - воро?ам, u,tupe серце - dрузялl.

Чуmu поклuк сурмu в окопi, значumь,6umвu пробuла еоёuна.
ГорDосmi i хоробросmi сповненuй хлопчuна,
[ёе dопеко i невпuнно - йоzо вже не лякае ёмерпi ziльйоmuна.
Найперulе спапахнув BozoHb, чорнituuй о0 ночi, а у ньо?о zHiB в Dушi клекоче.

' У часи Муссолiнi назву <Балiлла)) отримада органiзацiя, до якоi входили майже
Bci iталiйськi дiти починаючи з шести poKiB, Подiлялася на три ступенi - <Вовченя-
та> (6-8 poKiB), власне <Бадiпла> (8-t4 poKiB) та <Авангардисти> (14-18 poKiB).
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Ось бомба у руцi i Bipo в серцi - Dо перемоzu юнiсmь рвеmься,.,
О молоdь, о лtопоёь, mu розквim Kpacu, пробуdженцй весною,

Що швuDко зiв'яне пiё енimом вiйнu разом з mобою.

У ёолi zipKiй mвоя пiсня невпuнно луна
За Бенimо Муссолiнi айя, айя, апапа!
У руках бомба OpciHi, i мечем Йrрору
Безсmраulно вiDсmоi'мо прапора чесmо i Bopoza поборем.

KpiM того, фашисти аж нiяк не цурадися терористичних aKTiB, зокре-
ма у моiй Bepcii <Щжовiнецци) е TaKi сдова: ,rУ руках бомба OpciHi, i мечем
mерорy..>> Здасться, OpciHi - це той добродiй, що вчинив замах на Напо-
леона III.

У подонi музики я й не помiтив, як за BiKHoM спусгилася нiч, а з по-

двiр'я, чи, може, з садка чи з пагорбiв повiяло п'янкими пахощами лаван-

ди (а мо] то був чебрець,6азилiк чи щось iнше - ботанiка нiколи не бупа
мо€ю сильною стороною, я ж бо з тих, кого пошди за букетом троянд, а

BiH повернеться з собачими яitцями, - можливо, то пахло голландськими
тюльпанами). Хоч це могли бутиit iншi квiти, з нових, що Амалiя вчила

мене розрiзняти, - дапii чи цинii.
О6'явився Мату i, муркочучи, почав тертися об Moi ноги. Я зауважив

серед пластинок футляр з котиком i, змiнивши гiмн про Бапiплу, поринув

у журливий котячий сriв. Коmuку-муркоmuку, чому ж mu помер?

д+стiо.'

Як лtiсяць схоdumь з небес i навколо все засuнае,
Рапmом чую пюбе, сопоDке <мяу>, i за коmuком cBoiM зimхаю,
Муркоmuку, чому mu помер?
Тu смочно |B, вiльно жuв i хоduв, KyDu хоmiв:
По ёахах, мiж сапаmу на zороёi й у зоmuшнiй zоспоёi.

Чu вёосmапь бупо хпiба й молока mобi?

Q"ф*
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Вже бiпьше не рвчuняmься Dля пебе DBepi в doMi.

Я бочу, як zупяюmь Dахамu Bci кuцi, mвоi знайомi,
Вонu mок само без mебе самопнi й cyMHi,

I все oDHo закохано муркочупь mо6i,
Не зноюmь, лцо mu не прuбiжuul на покпuк, мiй любuй коmuк.

I-{iKaBo, а <бапiллiйцi> теж наспiвували <Котику-муркотику)? Так, ма-
буть,менi слИ знову повернутися до муссопiнщини, Врештi,Мату байду-
же, яка пiсня грае, тож, умостившись зручненько, я взяв кота на руки i,
чухаючи йому за вушком i запапивши цигарку, влаштував собi Jull
iпmеrsiоп| у войовничий cBiT хороброго Бапiлли.

Пiсля години фашистських гiмнiв у моiй головi бупо напхом напхано
патрiотично-геройських рядкiв про жертовнi атаки й зустрiч зi смертю,
кдятв у BipHocTi дrIе аж до ocTaнHboi краплi KpoBi, Жертовник Вести
нетлiнним по/ryм'ям горить, з палаючим серцем мододь, мов на крил(ж,
летить. На надгробки i оптарi несуть смолоскипи яскравi со/Iдати затятi
та бравi. I lryнають присяги то тут, то TzIM: Життя тривае, ппине швидко,
прийдешне провiщае нам. Байдуже нам, як будемо в неволi, нам наплю-
вати на скрушну долю, аби народ наш сильний не знав неволi, перед
дицем cMepTi безстрашний, на увесь cBiT спавний, у чорних сорочк:rх на
смерть проти зла за дуче, за Iмперiю, айя,айя, апала. Спався, Iмператоре,

що cBiTy новий закон дарував, за Рим, за нову Iмперiю шану тобi вiддаю;
покидаю я Батькiвщину свою, у Абiссiнiю, пюба Вiрджинiе, lrду.Я з Абiс-
ciHii любiй Вiрджинii викоханих сонцем палючим KBiTiB букет принесу.
KpeBHi простори Нiцци й Савойi, Корсики, кров'ю омитоi, Мальти Риму
оплот повернем, поклик свободи берегом тунiським, горами й морем
пронесем.

Чого ж я насправдi xoTiB: повернути Нiццу iталiйцям чи тисячу лiр
зарплати, не знаючи, чи це багато, чи мапо? Чи захоче хлоп'я, що гра€ться

у вiйну i солдатикiв,6итися за Корсику, кров'ю омиту, а не маподушни-
чатиме, ховаIочись помiж гоrrландських тюльпанЬ та закоханих пiнгвiнiв?
Впасне, а чи спухав я щось, oKpiM <Балiлпи>, наприклад, про <Закоханого
пiнгвiна>, читаючи <Капiтана Сатану>? Чи уявляв я пiнгвiнЬ, скутих кри-
гою в пiвнiчних морях? Чи бачив я, читаючи <Навколо cBiTy за вiсiмдесят
днiв>, Фiлiаса Фоt'а помiж степiв та тюпьпанiв? I як уживався у моiй cBi-

домостi Рокамболь зi своею гостро заточеною шпилькою з каменюкою,
яку,Щжован Баттiста Перассо жбурнув в австрiякiв? Пiсня про тюльпани
з'явилася 1940-го, на самому початку вiйни, а отже, .<l[жовiнеццу> я тодi
теж наспiвував. Але звiдки я знаю, що не прочитав того ж таки <Капiтана

1 I_1iлковите заIrурення (анzл.).
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Сатану> i <Рокамболя> пiспя 1945-го, коlrи про фашистськi пiснi вже не
бупой спiду?

Отже, треба будь-що вiдкопати Moi шкiпьнi пiдрlпlники. Ось там я й
знайду свою насправдi першу читанку. Ъм кожна пiсня датована абсо-
лютно точно,тож я напевне знатиму,пiд якi меподiiя тодi жив. Можпиво,
завдяки цим пiдручникам стане зрозумiлiшим, що спiльного мiж <наи

наплюваmu flа скРушну Dопю> i рiзаниною з <<lпюсmРованоео журналу по-
Dорожей i прuеоd>.

Про перепочинок не моr(е бутий мови. Завтра ж вран_цi обов'яsково
пiду па горище.3 огляду на дiдову методичнiсть, BiH MilB покласти шкiль-
Hi пiдручники десь недалечко вiд дитячих книжечок. I-{e якщо дядько
з тiткою не приклали свою безпадну руку.

Наразi я вже втомився вiд закликiв до слави й хоробростi. Я визирнув

у BiKHo. TeMHi обриси пагорбЬ ясно виступали проти неба. Нiч була без-
мiсячна, 2аппована зоРямu. Чому че у мене зпетiв давно забутий вислiв:
гаптована зорями? Ймовiрно, це рядки з якоitь пiснi. Я бачив небо, оспi-
ване колись у пiснi.

Я знову почав шпортатися у платiвках. Вибирав yci, де хоч якось йш-
дося про зорi i небо, На дiдовiм програвачi вже можна було ставити кiпь-
ка ппатiвок одну на одну, таким штибом, що6, копи закiнчувалася одна,

починала грати наступна, Немовби я сиджу бiпя радiо i MeHi не треба
повертати копiщатко - радiо спiвае саме.

Я поставив пдатiвки i, вмостившись на пЦвiконнi, проти зористого
неба, що нависало надi мною гаптованою ковдрою, поринув у соподку
музику гидко-прекрасних пiсень. Нехай тепер вiд цих звукiв в MeHi щось
заворушиться.

<Сьогоднi уночi зiрок без пiку..,>. <Одна пиш нiч з тобою пiд зоряним
небом>. кГовори зi мною пЦ небом зоряним, говори пюбовi слова, у чарах
кохання для мене пиш ти одЕa>. <Пiд небом Антильських ocTpoBiB у сяй-
Bi зорянiм, де гра€ променем ясним кохання наше, Майлю, пiд небом CiH-
гаrryру, де мрiйливо-зопотавi зiрочки вдалинi, сподобалася ти MeHi>. <Пiд

небом, усипаним зорями, що гпямть на нас i не сппять, тебе я хочу цiлу-
вать)). <Разом з тобою, чи без тебе, спiваемо ми до небесних свiтил, чи
зна€ш ти, копи MeHi пощастить). <<Мiсяцю, товаришу портовий, чи зна€ш
ти, як сододко кохати, коли не знаеш>>. <Венецiанська нiч, мiсяця промiнь
i ти, нiчкою темною ми з тобою однi, пiсеньку тихо з тобою спЬаем, що
ми коха€м). <Пiд небом угорським, подихом смутним убезмежнiй любовi

думаю ти, моя>. <Поробцiв не любпю, що на верхiв'ях дерев щебечуть пiс-
ню свою, тиЕяюся мпяво, туди, де неба блакить, безцiльно йду...>
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Але остання платiвка на програвачi опинипася, мабуть, помипково.
Жодного слова про небо чи зорi, пише звабпивиill тембр, немов грае сак-
софон у забуттi:

<Там, на ппяжiКапокабана, на ппяжi Капокабана, dе жiнка нерозOiльно

пану€..,>

Мене потривожив rypKiT мотора десь удалиЕi. Мабуть, то долин:rми
промчало авто. Раптом я вiдчув,як зрадливо закалатало серце, i виryкнув:
<IJe Пiпетто! Неначе хтось приrхав саме тодi, копи на нього чекапи, i все
одно я сподохався. Що ще за Пiпетто? KIfe BiH, Пiпетто>, - мовив я, апе

це зflову згадапи дише Moi вуста. ПорожнЙ звук. Flatus vociq знову. Апе
сам я гадки не мав, хто такий Пiпетто. Хоча Hi, я таки знав, хто це, та бiда
в TiM, що це знання преспокiйненько спочивапо собi в ураженiй зонi мого
бiдолашного мозку.

Прекрасне поповненЕя лпя Moei <Бiблiотеки для юнацтва>: <<Таемнut4я

Пiпеmmо>>. Перероблений BapiaHT якоiсь <<Таемнuцi Ланmенака>>?.

Я сушив собi гопову над таемницею Пiпетто, а таемницi, може, й бпизь-
ко не бупо, лишень чийсь шепiт на радiоlвилi TeMHoi пiзньоi ночi.



9. А пlппо l нЕ знАв

Минали днi (скiльки rx бупо - п'ять, ciM, десять?), спогади про KoTpi
сппавлrIпися в едине цiпе. Та, може, то бупо й на краще, бо те, що врештi
MeHi пишилося,6упо, так би мовити, квiнтесенцiею монтажу. Я скпеював
в одне непоеднуванi свiдчення, перекроював, зшивав чи то за тим, як
просто спадапо Еа думку, за власними емоцiями, чи то за разючiстю рiз-
ницi, MeHi пишипося геть не те, що я почув чи побачив за ocTaHHi кiпька

днЬ, i HaBiTb не те, що я мiг бачити чи чути у дитинствi. I]e був вигад,
гiпотеза, яку я вивiв у шiстдесятирiчному вiцi, сипкуючись угадати, якi
д}мки могпи б роiтися у моiй гоповi пiвстопiття тому. I]ього замало, щоб
з певнiстю сказати <(я знаю, як це бупоп, апе достатньо, щоб знову вiдко-
пати зi старих папiрусЬ те, що ймовiрно я мiг вiдчувати в Ti часи.

Повернувшись на горище, я мав побоювання, що з Motx шкiльних ре-
чей нiчого не пишипося, як раптом MeHi в око впав ящик з написом, за-
печатаний кпейкою стрiчкою: uЯмбо у моподшiй та середнiй школi>. Був
там також i ящик <Ада у моподшiй та середнiй шкопi>, апе вiд сестриних
спогадЬ MeHi не бупо жодноi користi - вистачало мороки з власними.

Я не xoTiB прожити ще один тиждень з високим тиском. Я покликав
Амадiю, i ми разом перенесли коробки до дiдового кабiнету. MeHi спапо
на думку, що середнi i моподшi роки припадапи десь на |937-|945-й, тож,
звокивши, я перенiс донизу й Ti ящики, на яких зазначалося <Вiйна>,
<СороковЬ i <Фашизм>,

Умостившись у дiдовiй студii, я порозкладirв увесь BMicT коробок по
попичках. Пiдррники з моподших кпасiв, книжки з географii та icTopii з
середнiх класiв, а па iншi попички - зошити, яких набрадося чимапо, i
Bci з Mo'iM iм'ям, роком i класом на папiтурках. Як видаеться, дЦусь ство-

рив зiбрання газет вiд caMoi Ефiопськоi вiйни i аж до iсторичних промов
дуче про створення iмперii, про прогодошення вiЙни 10 червня 1940 року
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i потiм про Bci iсторично важливi подii, аж до дня, коди скинупи бомбу
на XipociMy, i закiнчення вiйни, KpiM того, бупи ще пистiвки, манiфести,
буклети, кiлька журналiв.

Я вирiшив чинити так, як роблять iсторики, - використовувати пе-

рехресне порiвняння свiдчень епохи. Iншими словalми, читаючи пiдруч-
ники з моподшоi школи 1940-1941 poKiB, я читав вiдповiднi газети i, якщо
мав таку можливiсть, сл}rхав записи з пiснями тих poKiB.

Позаяк кни)кки у мене були профашистськi, то треба було використо-
вувати й аналогiчнi газети. Хоча BciM вiдомо, що, скаясiмо, <Правдо у
стапiнськi часи не забезпечувала ревнш( громадян Краши Рад правдивою
iнформацiею. Однак я все одно мав усе проанапiзувати й обмiркувати. Отож,
якими б пропагандистськими не бупи тодiшнi iталйськi газети, увalкним
читачам вони все одно дава/Iи змоry зрозумiти, що ж вiдбува€ться насправ-
дi. По стiлькох роках дiдусь давав MeHi дуже повчальний iсторiографiчний
i водночас громадянський урок: треба вмiти читати мiж рядкiв. I дцусь
читав, читав, пiдкреслюючи не стiльки загоповки, скiльки примiтки, коро-
TeHbKi повiдомлення, якi можуть не впасти в око при першому читаннi. У
<Корр'ере депла Серо за номером вiд6-7 сiчня 1941 року в заголовку го-
воридося: <На лiнii фронту у Бардiа ведуться жорстокi боЬ. А у военному
бюлетенi (у якому наводитмсянавiть TaKi данi,як порядковий номер i кiль-
KicTb збитшr ворожих лiтакЬ) вiдчужено з&lначапося, що <iншi плацдарми
впали пiсля хороброго спротиву наших воякЬ, що завдали супротивнику
значних втрат>. Що це за <iншi плацдарми>? З контексту було зрозумйо, що
Бардiа, що в ПЬнiчнiй Африцi, впала до рук ангпйцiв. Але як i в багатьох
iншихномерахгазеъна попяхдiдовою рукою бупо виведено червоною пас-
тою: <RL: впала Б.,40 000 полон)). <RL>, вочевидь, розшифроврапось, як
пЛондонська )<виля), а запис означав, що впаlrа не пише Бардiа, а й сорок
тисяч iтапiйських солдат стапи британськими подоненими i вимушенi пiд-
коритися вороry. Мй дц порЬнював повiдомлення пондонського радiо з
тим, що писапи в iталiйських газетах. Як бачимо, кКорр'ерео не брехала, вона
лпlrc сприiltllяла як надежне те, про що зilмовчувала. У тй же таки <Корр'ере

депла CepD вiд б лютого писапи:. <Контрнапад нilших вiйськ на пiвнiчному

фронтi Схiдноi Африки>. Що то ще за пiвнiчний фронт Схiдноi Африки?
У той час, як у минупорiчних номера.х газета, оповiдаючи про першi нашi
спроби ввiйти у Сомалi, що надехtaпо британцям, i Кенiю, давала поряд
геогрфiчнi карти, щоб можна бупо бачити, де саме наша армiя провадить
переможнi боi. А в цiй cTaTTi про боi на пiвнiчному фронтi Схiдноi Африки
жодноi картинки поряд не було. I лишень зазирнувши до aT/Iacy, можна було
зрозумiти, що ангпiйцi вже зiD(опипи Еритрею.
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Вiд 7 червня 1944-го кКорр'ере> надрукувала статтю з дев'яти проЙ-
нятих переможним духом кодонок: <Вiйська союзникiв були зупиненi на
нормандському узбережжi вогневими потужностями нiмецькоi apMii>.

Але що лс забули нiмецькi вiйська i вiйська союзникiв на нормандському

узбережжi? Справа в TiM, що за день до того, б червня,6ув спавнозвiсний
D-Day, день висадки американських i ангдiйських вiйськ i вiдкриття Щру-
гого фронту в €вропi. Але газета не могла написати про це загодя, тому
це лише малося на гадцi. Зайвим було б сказати, що фельдмаршал фон
Рундстедт не дозволив заскочити себе зненацька, i саме тому все узбереж-
жя було завадено ворожими трупами. Не скажеш, що газета писада не-

правду.
Я б мiг i дапi методично вiдтворювати дiitсниit стан речей. I все це за-

вдяки правильному прочитанню фашистськоi преси, як прочитав п я, як i]

слiд було читати i як, напевне,робили Bci iншi. Я встромив видку в розетку,
i панепька на радiо засвiтилася. Потiм yBiMKHyB програвач i полинув назад

у часi, переживаючи все заново. Звiсно, я нiби проживав чуже життя.

Перший шкiльний зошит. Коли я був первачком, найперше, чого вчи-
ли - писа,Iи палички. I переходипи до пiтер абетки лише тодi, копи бупи
спроможнi калiграфiчно списати цiлiсiнький аркуш рядочками piBHeceHb-

ких паличок, одна в одну.3 першого дня тренувалируки i зап'ястки; у Ti
часи капiграфiя почерку мала неабияке значення, адже друкарськi машин-
ки були llише в офiсах.

Я перейшов до <Libro della prima сlаssеrr,складеноi панi Марiсю flзанет-
Ti, з iпюстрацiями EHpiKo Пiнокi,,Щержавна бiблiотека, piK XVI.
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На першiй сторiнцi, вiдразу пiсля дифтонгiв lo, ia, aia стояпо Eja! Eja!
А поруч - фашистська ембдема. Абетку починапи вивчати з Eja! Eja!Alalir!
Як я знаю, виryк цей вигадав !'Аннунцiо. Про лiтеру <Б> починади роз-
повiдати зi слова <<Бенimо>>, а наступна cTopiHKa присвячува лася <<Бапiппi>.

Хоча у мо€му радiо слова розбивапися зовсiм на iншi скдади: Ьа, Ьа, Ьа,

baciami Рiссiпа (ппоцiлуй мене, маленько). I як я спромiгся вивчити цю
<Б>, адже мiй онучок,Щжiнджiо досi плутае <б> i кв>, каже (воюся) замiсть
<6оюся>?

Бапiппа i (вовченята>. На малюнку - хлопчик у мундирi: чорнiЙ
сорочцi i чомусь схожому набiлий патронташ з перехрещеною на че-
peBi <М>. <Mapio - чоловiк>, - так писапи у TeKcTi.

<<Вовценя>. Сьоеоёнi 24 mравня. lуi|пьермо оDяеае новенькuй бiпuй мунёuр,
мунёuр <<вовченяlпltr>: <Тhmусю, я ж mеж вояка Dуче, правёа? Спану <6апiппiй-

цем>r, понесу знамена, маmuму руlцнuцю, сmану <аван?араuсmом\ Я пеж хочу
спужumu, як справжнiй вояка, сmаmu найкраuluм, заслужumu ораенu..l

l-аmhе llоrc.
wi sie,а I'аwшrе iЦlo Рапiа,

Вiдразу за текстом - iлюстрацiя, що нагадувада гравюри <Images

d'Epinalo у коридорах нашого маетку, от лишень замiсть французьких
зуавiв i кiрасирiв стояли дiтлахи у рiзних формах фашистських органiза-
цiiц для моподi.

Foni
СдmiсЬ Nве,

@ gele

la й|м
clzllc pulria.
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А навчаючи, як чита€ться буквосполучення gl дiткам пропонували
прикпади mitraglia, Ьаtфiа, gagliardetto (<карпеч>, <6iй>, <знамено>).Шес-

тирiчним дiткам. ТИм, до яких весна iёе rпонцюючи... Однак бпижче до
середини букварика я таки знайшов дещо про янгопа-охоронця:

Шпяхомшuрокuм
маlяmко крокуе.

BiH i сам не знае, KyDu поманёруе,

!,umuHa мапенька - piBHuHa безмежна.

Та янzолt мапоzо в бidi не покuнq
3а руку хюп'я Dбайпuво весtпuме.

I куди ж цей янгоп мав мене завести? Чи не туди, де завивала картеч?
Як MeHi вiдомо, за кiпька poKiB до того, мiж церквою i фашистським ре-
жимом були укладенi Латеранськi угодиl, тож протягом наступних poKiB
вони мали разом виховрати мапеньких <бапiлпенят>, але до всього не

зафвати i про янголiв.

Щiкаво, а я теж франтував MicToM у мундирi? Теж xoTiB поrхати до Рима
i стати геросм? 3 мого радiо пунав вiйськовий гiмн, вiд якого в гоповi
з'явпяпась картинка, на якiй йшпи парадом юнаки у чорних сорочках, але

за мить вона зовсiм змiнювалася, i ось уже MicToM крокуе Пiппо. Хлопчи-
на не надто обдарований Матiнкою-Природою, BTiM, як i своею кравчи-
нею, бо сорочку на жuлеm HaDja. MeHi згадався пес Амалii. Ось BiH, цей
вопоцюга, на мордi - принижено-пригнiчений вираз, на заппаканi, повнi
слiзьми очi спадають повiки, ноги вивихнутi, до того ж плоскостопi, а BiH
беззфо i дурнувато посмiхаеться. Апе якщо BiH мав поги i стопи, тодi вже

це мусить бути зовсiм iнший Пiппо; MeHi видапося, що BiH якось пов'я-
заний зi скарбом Кларабелли, але я не мiг утямити,яксаме. I що спiльно-
го мiж Пiппо i Пiппетто?

Пiппо, той, про якого у пiснi спiваеться, нап'яв сорочку на жилет. Апе
з радiо дунало не (сорочкаl>, а (соро-о-очка>. Мабуть, це робипося для
того, щоб узгодити музику й слова. У мене було таке врiuкення, що я ро-
бив те ж саме, апе в iншому KoHTeKcTi. Я знову переспiвав кЩжовiнеццу>,

яку сrryхав минупого вечора, але спiвав я дещо по-iншому: <<3а Бенiпо i
Муссопiнi, еilа, ейа, апапа!>> Так i е, ми не спiваемо <3а Бенiто Муссопiнi>,

l Укладенi 11 лютого 1929 року в Латеранському Апостопьському палацi (звhки
й вазва) договори мiж Святим Престопом та КоролЬством Iтапiя,якi розв'язапи так
зване кРимське питанЕя) - про статус Ватикану пiсля розпаду Папськоi держави у
1870 роцi, Фактичпо Папа Римський виэнавав Рим як мiсце перебування iтапiйського
уРяду, який, зi свого боку, гаранtував подitичний i територiапьниir cyBepeHiTeT Ва-
тикану.
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ми спiва€мо <За Бенiто i Муссолiнi>. Звiсно, це <i> додали, щоб пiсня була
мипозвучнiшою, щоб надати бiдьшоi сипитому Муссопiнi. За Бенiто i Мус-
солiнi, нап'яв соро-о-очку на жипет.

YcMiulKu сuппяmь з BiKoH аmелье молоdi кравчuнi, у нuх на пе е оDна прuчuна,
Хлопчuно Пiппо MicmoM zорёо крокував,
Hatл Пiппо, Пiппо i не знав:
Йоzо вuzляё кумеёнuй прuчuною HacMitaoK сmав.
Пiuлов BiH на свою бiёу do моёно?о Kpaтltfl,
XomiB, u4об mой зробuв iз ньЬzо молоDuр.

l знанuй нйа кравець вёяzнув йоzо, мов на coimy кiнець.

Соро-о-очку на жuлеm наёiв, ёесь tуёзuк заеjбuв,
Та швudко BiH змеmuкував i моtпузком lцmанu пiёперезав,

На плаu; BiH пidжака нап'яв, наmя? ulкаРпеmкu на черевuкu,

Щоб Bci моzпu йоzо tпuкорнuй вuеляё оцiнutпu.
Пiппо, Пiппо бiёопашнuй i не знав, як кожен у Micmi з ньо?о рееоmав.
Та Пiппо mо?о не помiчае i з серйознuм вudом кожноео Bimae,

Пuшаеmься вроёою своею, як Аполлон, пiёсmрuбуе, мов пiвень-фанфарон,
I zеmь просmуе, вDарuвtuu поклiн, u4об зазDрiсно бупо yciM.

Але хто ж то все-таки MicToM крокував, Балiлпа чи Пiпло? I з кого

увесь ltюд реготав? Чи могло трапитись так, що режим упiзнав у Пiппо
пегкий натяк на себе самих? Чи, може, це народна мудрiсть з майже ди-
тячою просторiкуватiстю намага€ться втiшити нас через щоденне слово-
бпуддя,яке ми мусипи терпiти на кожному кроцi?

Жерmовнuк Весmu неmпiннuм полум'ям ?орumь,

3 папаючuм серцем молоёь, мов на крuпах, леmumь.
На наdzробкu й опmарi несуmь смопоскuпu яскравi
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СопDаmu заmяmi mа бровi. I пунаюmь прuся?u mо mуm, по mам:

Жummя mрuва€, плuне швuDко, прuйdешне провiul,ае нам,

В бою хоч буdе mяжко, mа вiёdанi мu буёемо власнuм словам.

О, ёуче, dуче, mебе мu не зрецемось, у BipHocmi клянемось

I за mBoiM наказом о?олuмо шаблi Bci разом!
Заmрiпоmяmь пiё небом яснuм Hatлi сmяzu, ёоDаючu бiйцям звumяzu.

Засяюmь облаёункu анmuчнuх zepoi|B, еоmовuх ёо бою.

О, Dуче, смiлuвi й вiёважнi, пidемо зо mобою,

Бо мu - наdiя новоео BiKy, мu прuнесемо перемо2u вmiху!
За Imалiю, за наtлу баmькiвu,luну i за кожну роёuну,
Мц 6'емось кожну мumь, ёопокu жерmовнuк Весmu zорumь.

Отак, думаючи про зовсiм iншi речi, я дiйшов до сторiнки про туман.
Картинка: cToiTb Апьберто з батьком - двiйко тiней, що виступають

на фонi iнших тiней. Чорнi й Ti, й iншi, плiч-о-ппiч виступають проти
тьмяно-сiрого неба, на котрому, ледь темнiшi за пюдськi TiHi, виднiються
обриси сiльських хат. У TeKcTi писали, що в TyMaHi люди видаються тiнню.
То ось яким був туман?

Хiба та небесна cipicTb не мала огортати людськi постатi, мов мо-
поко чи aHicoBa настоянка? Апе з мого цитатника про тумани випли-
вало, що пюдськi постатi не видiляються на фонi туману, а навпаки,
вони ховаються за ним, змiшуються з ним - завдяки TyMaHoBi TiHi
привиджуються HaBiTb там, де нема€ нiчого, - i нiчого там, де невдов-
зi виступпять TiHi. Отже, мift стариilt шкiльний пiдручник для моподших
кдасiв вводив мене в оману HaBiTb щодо туману? I дiйсно, текст закiн-
чувався зверненням до сонечка, тепдоIо, веседого сонечка, що пока-
зуеться з-за хмар, щоб розiгнати морок туману. Мене навчали, що ту-
ман, хоч i невмодимий та невiдворотний, е вкрай небажаним. Але чому

1
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MeHi казали, що туман - здо, коли перегодом я вiдчував за ним по-
хмуру й незбагненну туry?

Похмурий, тьмяний, затемнення.3нов i знов слова породжують дише
слова. Як розповiдав менi,Щжаннi, пiд час вiйни наше MicTo бупо зануре-
неутемряву, щоб ворожi бомбарлувальники не могпи нас знайти. Жодний
свiтповий промiнь не повинен був вислизнути з BiKHa чи щiлини. А якщо
все було так, тодi туман - це благословення, що, огортаючи нас собою,
ховав MicTo пiд свосю ковдрою. Туман - це добро,

Звiсно, читанка, що датувалася L937 роком, не могла оповiсти MeHi
про затеrчIнення нiчого такого. У нiЙ писалося про туман нудний, сумо-
витий' той, що у мжuчцi, кiпкuм паzорбом зdiймасmься, пiё повiвоtчt мiсmра-
лю бiпiе uryмуючu море...Я погортав iншi пiдручЕики, з другого, третього
класу i дадi, але HaBiTb у читанцi, що датувалася |94I роком, копи вiйна
вже почадася, власне про вiйну не було aHi спова. I]e було ще старе пе-

ревидання, у ньому ще й досi писали про Iспанську вiйну i завоювання
Ефiопii. Про жахiття вiitни у шкiльних пiдручниках говорити не годидо-
ся. Вони крали наше теперiшнс, залишаючи нам святкування давно ми-
нулих перемог.

У пiдручнику за четвертиfr,клас,датованому 1940-1941 роком, коли
за BiKHoM уже йшла перша ociHb Щругоi cBiToBoi вiйни, нам мапюваIIи
картинки, що зображувади нашi хоробрi подвиги у часи вiйни першоi:
нашi пiхотинцi у Карсо - жиrtавi, з оголеними торсами, немов римськi
гладiатори.
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А вже на iнших сторiнках, заддrI того, щоб примирити Бапiлпу з янго-
пом,6ули надрукованi сповненi доброти й нiжностi оповiдки про Рiздвя-
ну нiч. Позаяк ми втратиди Bci колонii у Схiднiй Африцi пише наприкiн-
цi сорок першого, коли цiею книжкою ще користувалися у школах, на
iпюстрацiях досi зображувались нашi хоробрi колонiапьнi вiйська пдiч-
о-плiч iз сомалiйським дубатомl, зодягненим у прикметний костюм, пе-

реробпений на штиб одяry мiсцевих жителiв, яким ми пише щойно при-
несли цивiлiзацiю - напiвогопениiт,rlрикритий лише бiпою стрiчкою
патронташу. Нижче поетичнi ря дки: <<Ореп леziонiв зёiйма€mься, i зупuнumь
йоzо пuше Бо2а Рука>>. Проте ще до /Iютого мiсяця 1941-го Сомадi вже було
в руках британцiв. Можливо, це стадося саме тодi, як я вперше читав цi
рядки. Чи знав я в той час, що насправдi коiться на фронтi?

Хай там як, а в цьому ж таки букварi читаю перефразованi рядки
Новаро з (Кошика): <<HecaMolllmicmb бурi, пРоu4авай! Уже il zуркim Еому
вiDiйшов у небуmmя! Вidсmупае хмаровuння, запuuлаючu ном сяйпuву небо-

схuлу бпакumь, Свim вiё ymixu мовчumь, i кожну пожурену dyu.ly, немов баль-

замом, окропuв безmрепеmнuй i Dружнiй мuр>.

Мир? А як же вiйна навкруги? А ось у пiдруlнику п'ятого кдасу я
знайшов розтдумачення расового рiзноманiття. Особлива увага бупа при-
дiлена €вреям, зокремq ми мали бути пильнимц il остерiгатися (цього
пiдступного порiддя, що змiшуеться з чистою арiйською расою, заража-
ючи нордичнi народи непритаманною iM дрi6'язковiстю i жагою наживи).

Ще в ящиках дежадо кiлька випускiв журналу <<На захuсrп Расu>>,що почав
виходити у 1938-му. Мабуть, дiд yciMa правдами i неправдами ховав Його
вiд мене (хоча з часом я б усе одно прочитав). Сторiнки ряснiли порiв-
няннями туземцiв з мавпами, доповненi картинками моторошного ре-
зультату зв'язкiв китайцiв з европеftцями (проте до такого страхiтливого
вiдхилення здатнi хiба що французи). HaToMicTb про японцiв не казади
нiчого лихого, а от ангпiйцiв таврувапитакими невiд'емними вiд iхнього
ества рисами, як вродженi подвiйнi пiдборiддя у жiнок i червонi, як у
п'яндиц носи. А на iншiй iпюстрацii красувапася панi у британськiй касцi,
котра безсоромно прикривапася лише кiлькома шпа/Iьтинами <Times>,
зiбраними у баперинську пачку. Британка стояла перед дзеркалом, у яко-
му, навпаки, вiдбивалося KSemib. Що ж до власне самих eBpeiB, то тут
епiтетiв бупо - хоч греблю гати: гачкуватi носи, на обличчях - хащi, а
не бороди, кривозубi, з брудними i хтивими ryбами,6рахiцефапьними

t Член вiйськового пiдроздiлу, що були заснованi ryбернатором Ефiопii,Ще BeKKi
у 1924 роцi. Вони добре воювали й знали мiсцевiсть, тож були гарним пiдкрiпденням
iталiйським фашистам, що на той час керрали в Ефiопii.
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черепами, в ип'яченими випицямиi журливим и, яку Юди €русапимсько-
го, очима. Щi тельбухатi спекулянти у фраках iз золотим годинниковим
ланцюжком на жилетi простягади cBoi загребущi руки на добро трудя-
щоIо люду,

Гадаю, саме дiд покпав помiж cTopiHoK пропагандистську листiвочку, на
якiй бридкий жид на тдi cTaTyi Свободи простягав cBoi кривущi руки до
глядача. Кожному дiстапося: на iншiй пистiвцi бр налиганий негр у ковбой-
ському брип\, що обiймае сво€ю кiгтястою кдешнею Венеру Мiпоську за
снiжно-бiпу талiю. Автор, мабуть, забувся, що ми прого/Iосипи вiйну i фецii
також, тож, врештi, яке нам дiло до того, що цеЙ мерзенник папав грецьку
калiчку, у KoTpoi чодовiк ходить у спiдницi й черевиках з попонами.

Поряд для порiвняння наводилися мужнi риси справжнiх представ-
никiв iталiйськоi раси. А у випадку, коли, скажiмо, Щанте чи деякi ве-
пикi полководцi не мали маленьких рiвненьких HociB, як в описiлх
справжнiх iталiйцiв, тодi говоридося про (орлину нацiю>. Апе якщо я
примiром, не вдовольнився арryментами Moix спiввiтчизникiв щодо
чистоi арiйськостi, нижче MeHi пропонували переконливi поетичнi ряд-
ки про дуче (вольове кваёРаmне пidборiDёя, mренованuй м'язuсmuй mорс,
Карбованuй сопDаmсъкuu крок. Слово 6'е, немов сmрумiнь воЬu воDоспаё-
Hot..,), а також порiвняння Муссолiнi з I_{езарем (про те, що Юпiй водив

у лiжко мододих пегiонерiв, я дiзнався значно пiзнiцrе, зi cTopiHoK енци-
клопедiй),

Ох i красунчики були Ti iтапiйцi - один в один. Красень Муссолiнi, що
на обкпадинцi <Темпо> гарцIовав на KoHi з шаблюкою нагодо (i це бупа
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справжня свiтлина, не а/Iегоричний шарж. То що, пуче й справдi розгу-
дював MicToM з шаблюкою, вийнятою з пiхов?), радiсно сповiщаючи про
початок вiйни. Прекрасний, зодягнувшись у чорну сорочку, BiH гримiв:
<З ненавистю до ворога!> та <Переможемо!>, так само прекраснi римськi
мечi, простягненi у бiк Великобританii, прекрасна рука селянина,.цо
вказуе паrlьцем на охоплений полум'ям Лондон, i гордий вояка на тпi

розвалищ Амба Аладжi, з обiцянкою <Ми повернемосяl) - теж пре-
красний.

Непорушна життестверднiсть, Ось що MeHi подоба€ться. По радiо й
далi пунало: <<Оmакеннuй BiH вuсокuй, оmакеннuй BiH велurcuй, наш пузань
заmанцювац захl1пався, засmоzнав, сmоРчzопов BiH поскакав Й Рuкошеmом
в воёу впав, mа за dопею лuхою, запulцlлвся наё воDою Hau,t пузань, неначе
м'яч, хоч беРu mа й ппач>>,

Апе найчарiвнiшими були панночки чистокровноi iтадiйськоi раси на
манiфестах i в журналах: повногрудi, пишнотiлi - просто безвiдмовнi
машини для дiтолупства. I_{e на вiдмiну вiд кiстлявих i широкопlIечих
англiйських пric i розбещених панянок пдутократичних часiв, KoTpi були
в шанi ранiше. Прекрасними були також i панночки, що брапи участь у
змаганнях <П'яmь muсяч лiр за ycMitлK)D: спокусницi, що крокували рек-
ламними плакатами, похитуючи звабпивим задком, добре окресленим пiд
так само звабливо-короткою спiдничкою, поки по радiо мене невпинно
переконували <Чорнi очi - зваба дiвоча, синi очi - папа€ все, але нiжки,
лише нiжки - цiкавiше над усе).
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t 
,1,рý((rшIшА,:

Ой маленька красуня, яка ж mu вumiвнuця!
Наймоdнiшi вuпребенькu - завжDu у mвоii скРuньцi,
Тому, лuш носuка прuпуDрuвutu ле?енько,

З леzкою усмill,lкою крокуеul mu, маленька.
3авзяmо Dрiбоmuttl но?амu помiж юрбамu,
Сереd чужuх люёей mu в наmовпi кружляеш,
Завжёц веселу пiсеньку спiвасtu i суму mu не зна€ul
I як почуеш mu в юрбi, як хmось uлепоче нiжно mобi
Слова любовi - червонiюmь mвоi'uliчкu MapMypoBL
Д запuцяльнuк вuпаdковuй пult] пусmоmлuво оком кuне
I йDе без вороmmя, апе напевно знаю я,

Що не сумуеш mu, о преlсрасна pa\icHa красуня моя!

Куёu mu поспitааеl,оt, кРасуне на велосuпеёi?
Мов ювепiром вumоченi, mенDimнi i сmрункi нiжкu mвоi|,

ШвuDко i завзяmо пеёапi круmuпu,
незёопанно мiй поzпяё за собою манuпu
I в моему сеРцi пРuсmрасmь заРонuлu,

Як вuпаDе зусmрimь нам молоёuчку, ulо робuмо скорiше мu?
Мu чuнuмо, як Bci чоловiкu - знавцi жiночоi' кРасu.
Сuлкуемось пiзнаmь, u4o лпам у неi'з zоповu ёо п'яm.

Щоб розеаdаmь красу ycix tl'прuноd,
Мu поzляёом ёосвidченuм за нею йDемо, i часmо неёаремно.
l бачuмо, uцo чорнi оцi - звабо Diвоча, сuнi очi - палае все,

Проmе не зупuняемось завчасно, хumруемо Mu mpiu,lKu,

Лuше нiжкu, miлькu нiжкu, цiкавiше наD усе.
Як колiр неба, очi блакumнi всмiхаюmься прuвimно,
Проmе dо цiлi йёемо непохumно, хumру€мо мu mрiшкu,
Найбiпьu,tе нас цiкавляmь нiжкu, лuше нiжкu,
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HiBpoKy zарнi очi cuHi, як моря незбаененнi хвuлi,
Д ще чарiвнuй носuк, кuрпаmuil mрiшкu,
Проmе найбiльше нас цiкавляmь нiжкu, пuuле нiжкu.

Дбруццо золоmом паtаiе, як соftце епяне з небес на свimанrcу.

З квirпучuх dолuн красунi-сепянкu бiжоmь спфаронкy
Прекрасна селянко-царuце, на хвuпьку спuнuся!
Вiё Dолuн квimучuх фiалок mепло е в mобi, наче сонцем zоряmь очi mвоi|,

А як солоdко спiваеш fпu, mо Mupy еармонiя в спiвi mBoiM,

Розносumься cBimoM, ёоносячu BciM:
<Жuвu mуm, як хочелц mu lцаспuвuм буmь!,

Прекрасними бупи й iтапiйськi KpacyHi з пiсень - (квiтучi паняночки-
селяночки)), й спокусницi штибу (Maнeceнbкoi мiпаночки), що <<пltl,лl но-

cuqa прuпуёрuвlаu пе2енько, З пеzrcою усмilлкою крокуеш mu, мапенька. За-
вяmо ёрiбоmuш но2амu помiж юрбами), чи любки на вепосипедi, зразковi
представницi спабкоi cTaтi, смiливi, з чудовими тендiтними i стрункими
нiжками.

Ну а вороги, звiсно, були страховинними почварами. У тижневику
<Балiлпа>, що видавався для <Iталiйськоi фашистськоi моподi>, друкува-
пи кольоровi iпюстрацii за авторством,Ще Сети, що у брутальних карика-
турах висмiювапи ворога: <Коропь ГеоРеець, бРumанськuй царець>, затру-
сившись <<BiD вiйнu, просumь схованкu й пiёмоzu у MiHicmpa Черчелюеu>>;

слiдом на сценi з'являлися ще два катюги: <<Сmрахimлuвuй Рузвепьrпець i
пiD сmу пнuй Сmапiнько - комуняцькuй в еd меDько>>.

Англiйцi бупи поганцями,6о зверта/Iися один до одного на <ти>. А от
ми, fречнi iталiйцi, за будь-яких обставин, HaBiTb у дружньому i родин-
ному копi ма€мо говорити <ви>. Проте HaBiTb та дюдина, що дуже побiж-
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но зна€ iноземнi мови, розумiе, що англiйське (you) та французьке
(чоuS> - це i €, власне, <ви>. А от <Lei>, як форма ввiчливого звернення
на <Ви>, € вдасне iталiйським словом (котре щонайбiльше зазнапо iспан-
ського вппиву, але з дружнiми нам франкiстами ми на той час були як

рибаз водою). Поза тим, нiмеццке <Sie> це теж <Lei> чи <Lоrо>, аде аж нйк
не наше <Voi>. Та про це - анiчичирк. Та хай там як, але, можпиво, саме
погана обiзнанiсть у iноземних MoBzlx сприялатому, що вищi чиновники
знехтували ввiчдивим iталiйським звертанням <Lei> на користь <Voi>.

[iдусь був досить дотепним i прискiппиво збирав вирiзки з газет,у котрих
нас повчали,як спiд тепер звертатися до рiдних i друзiв, Серед його добiр-
ки був HaBiTb останнiй номер жiночого журналу <Lei>, у якому сповiща-
/Iося, що з наступного випуску видання зватиметься <Аннабелла>. Проте,
поза всiляким cyMHiBoM, назва журналу була зверненням не до гiпотетич-
Hoi iдеапьноi читачки, - вдасне, виконуючи функцii займенника <вона)

i вказуючи, що йдеться про звернення саме до жiночоi аудиторii, а не до
чоповiчоi. Аде так уже стапося, що HaBiTb у зовсiм iншiй граматичнiй

функцii <Lei> стапо цiпковитим табу. I_{iKaBo, чи викдикало це усмiшку у
тодiшнiх читачок цього журналу? Одначе, ста/Iося те, що стапося, i Bci
сrлриilняли це як факт.

Певна рiч, не проминемо й колонiапьних звабниць-негритянок. I хоча
африканцiв здебiпьшого порiвнювали з мавпами i зображувапи зовсiм
побитими найрiзноманiтнiшою заразою, дllя спокусниць-ефiопок робили
приемний виняток. На хвидях радiо лунало: <Ой смуzлявеньке обпuччя,

ефiопсько DiBo, цекай, споёiвайся, носmане еоёuнь й мu скоРо прuйаем, нов1,1й

лаё i новоео Волоёаря mобi прuнесем>,
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Те, що ще вони принесуть ефiопським дiвам, ставаIIо зрозумiло тут-
таки на iлюстрацiях,Ще Сети, того самого, що обсмiював Черчелюry-ка-
тюry, на котрих зображувапися iтапiйськi сопдати, що купують на ринку
рабинь ефiопських красунь i несуть tx на пошту, перемотаних, мов посид-
ку, щоб вiдправити на батькiвщину - у подарунок друзям.

Проте жiночi принади ефiопок аж вiд самого початку завоювання ос-
пiвувались сумнgю i ностальгiчною, вочевидь караванною, пiсенькою:
<<Плuвуmь караванu у Тirрай, плuвуmь ёо зiроlg i mu знаil, засяюmь i заблu-

u4аmь вiё пюбовi BoHll>>.

А що ж я думав про цей водограй оптимiзму? Про це MeHi розповiда-
ли Moi зошити з першого по п'ятий клас. Варто було лише кинути оком
на обкладинки, i вже проймапо гордiстю i переможним духом. З-помiж
iнших вирiзняпися лише кiдька палiтурок з бiлого та цупкоIо паперу
(вочевидь, цi зошити бупи найдорожчi), на котрих були портрети Великих
Людей (як замрiяно ядививсяна загадкове й ycMixHeHe обличчя добродiя
на ймення Шекспiр, котре я, принаймнi так видаеться з пiтер, якi я пооб-
мальовував, немов xoTiB запам'ятжи краще чи дiзнатись, що воно таке,

вимовпяв достоту так, як воно писаlIося: <Sha-ke-Spe-a-re). А на рештi
обкпадинок верхи на KoHi гарцював дуче, вояки у чорних сорочках кида-
пи у ворога ручнi гранати, кермувальники торпедних човнiв iз захватом
топили ворожi кораблi, гiнцi з непоборним почуттям самопожертви,
KoTpi, не зва>каючи на роздроблену ворожою гранатою руку,в зубах несли
повiдомлення з фронту.

Учитель (апе чому ж саме (учитель), а не (вчитепька>?) цитував нам

уривки з iсторичноi промови Муссопiнi 10 червня 1940-го, дня, коли про-
годосили вiйну, доповненi виryками цiпого моря людей, що стекrlося того

дня на пдощу Венецii:
<Воякu на Mopi, но земпi i в повimрi! Чорнi сорочкu ревопюцii' i вiйська

Hou,loeo! Чоповiкu i жiнкu Imапii|, Iмперii i Королiвсmва Длбанii1 Слухайmе!

[опеносна zоёuна зiйu,tпа на наu,ry piaHy земпю. hduна, копu mреба пРuйма-
mu осmаmочнi рiшення. Поспu Брumанii mо Францii Bltce поввпtJ звiсmкu
про проlопоulення вiйнu. (Натовп виryкуе <Вiйна, вiйн а!>) Сmаньмо на поле

бою з плуmокраmuчнuмu mа реакцiйнuмu Dемокраmiямu Захоdу, u4o в yci
часu за2апьмовувалu поспуп, а iHodi HaBimb сtпавuпu пiё заzрозу саме icHy-
в ання imапiйсько ео наР оёу,,,

Вiёповidно ёо норм фашuсmськоi морапi, з ёруzом маемо йmu в бою dо
кiнця. (Лунають виryки (Дуче, дуче!>) Так Mu робuпu Dосi i mак буёемо ро-
бumu й наёопi - плiч-о-плiч з Нiмеччuною, з Гi ёuвовuжнuмu вiйськовuмu
сuламu. ПереD поёiею BiKoBozo значення звернiмося ёумкамu Dо Йоео Вепuч-
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Hocmi короля-iмпераmора (натовп радiсними виryками BiTae Савойську
династiю), ulо, як завжdu, зрозумiв ёушу своzо нароёу i прuсmав на йоео волю.

Гучно вimаймо фюрера - керманuча союзноi нам Нiмеццuнu! (Почувши iм'я
Гiтпера, пюди довго апподують.) Пролеmарська фаu,шсmська Imалiя вmреmе
повспапа, вона сllпьна, з2урmованаi zорёа, якнiкопu (юрба в yHicoH кричить
uTaK!>). I позунz у нас оёuн, BiH еёuнuй i невiёсmупнuй Dпя кожно2о з нас. BiH

уже леmumь вid Дльп dо Iнdiйськоlо океану, запапюючu серu,я: <Перемоzа!>l

I мuпереможемо обов'жково>. (Захоппений люд вибухнув неугавним шква-
лом оплескiв,)

Ймовiрно, саме тими днями по радiо почапи передавати <Перемоrти!>,

де особливо нагопошувалось на словах Верховного:

Пер емоеmщ пер емоеtпu, пер емо zmu!

\аzарmованuй прuсmраснuм жаром, ?рuмumь Imалii zолос!

ПiDiймimься на но?u, соmнuкu, ко?орmu, пеziонu - прuйtмов ваtцчас!
Hau,ti серця папаюйь, чекаючu на наказ, Houli вусmа прuсяzаюmь

Зlобупu перел4оеу чu пiпu но смерmь, Mu розi6'емо BopoziB уuryнm!
Mu полоненi у сво'iй Kpaii| але нitцо нас не зупuнumь!
Розimнемо рабсmво, ulо нас dушumь, звiпьнiмо HatMi змученi ёушi!
ПеР емо zmщ пеР емо ?mu, пер емо еmu!

Впереd, мопоduкu! Мu Bci кайDанu полама€мо i перепонu поOопаемо.

Переможемо в небi, в Mopi й на землi! l запануе паёу Buula воля.

Лунае на просmорах: пеРемо?mu, пеРемо?mu, перемоzmu!

Як же я поставився до початку вiйни? Як до захопливоi пригоди плiч-
о-ппiч iз нiмецьким товаришем. Його звади Рiхарп.Принаймнi це iм'я
1941-го пинупо з приймачiв: <ТоваРuluу Pixapd, паскаво просuмо,'>> У якiй
подобi я бачив товариша Рiхарда у Ti славнi роки (хоча мотив пiсеньки
скорiше вимагав, щоб ми спiвапи на французький манер: <товаришу Pi-
шарD, а не (товаришу Pixapp), нагадувада MeHi пистiвочка, де Рiхарп кро-
кував плiч-о-плiч зi cBoiM iталiйським товаришем: обидва мужнi i рiшучi,
погпяд зосереджений на переможнiй стрiчцi фiнiшу.

Дпе мое радiо вже передавало не (Товаришу Рiхард>, а зовсiм iншу
пiсню, i я вкотре переконався, що не схибив: ця пiсня бупа нiмецькою,
мелодiя бупа сумна-сумна, як поховадьниЙ марш, що, здавалось, грае в
yHicoH з незбагненним тремтiнням у мене всерединi. Глибоким, грубува-
тим i сповненим розпуки й каяття гопосом жiнка спiвапа: <Vor der Каsеrпе,

vor dem grо$еп Tor - stапd еiпе Laterne, Uпd steht sie посh dаvоr,..>

Попри те, що ця п/Iастинка бупа } пiповому зiбраннi, у Ti часи я, без-

cyMHiBHo, не мiг зрозумiти нiмецьких спiв цiеi пiснi.
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I справдi, слiдом задунав запис iтадiйською мовою, що був не стiльки
перекладом, як радше перифразом чи адаптацiею оригiналу:

Щовечора бiля казармовоzо лiхmаря я все забував, на mебе чеков,
Сьоzоёнi mеж чекашuму я, забуDу весь cBim, пiпькu mu, miлькu я.

Якulо розлучltmь вiйна нос з mобою, u.l,а сmанеmься mоDi зi лчtною?

Колu по вухо у баенi MeHi DовеDеmься йmu, i плuвmuме воно пiё ноzамu,
Я все оdно всмiхнуся i зzаdаю усе, u4o бупо мiж намu.
I не бояmuмусь cMepmi ёесь на чужuнi, якu4а mu буDеш зi мнаю Dумкамu.
З mобою, Лiлi Марлен, з fпобою хочу буmu я.

Лiлi Марпен,

Лiлi Марлен.

У тих мiсцях, яких не вистачадо в iтадiйському перекдадi, в оригi-
налi говоридося про туман. <<Wепп sich,die sраtеп Nebel drеhп>, - i туман
обкурював усе навкруги. Проте у той час я б i не зшtiг утямити, що
зажурений гопос пiд лiхтарем (вочевидь, моя проблема подягала лише
в тому, що я не мiг зрозумiти, як це можна вмикати лiхтарi, коли все
MicTo бупо занурене у темряву) надежав тiй загадковiй потiпасi, що
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(торryе сама по собi>. Багато poKiB по тому я прочитав у <Лiхтарil>
Серджiо Кораццiнi':

Понуро i сумно на самоmнiй вупuцi,
немов лаDан з каDuлuща
о?орmае все пid ёверuма блуduпutца,
члt, можq BiD mуману mьмянiе все mакрано,

<Лiлi Марпен> з'явидася незабаром пiсля кЪвариша Рiхарда>. Чи то
ми бупи бiпьшими оптимiстами, нiж нiмцi, чи то мiж цими двома пiсень-
ками стадося щось, що засмутипо нашого пюбого товариша. BiH уже
вкрай утомився крокувати по вуха в багнi i тепер Mpie лише про те, щоб
повернутися пiд пiхтар до Лiпi Марпен. Я усвiдомпював, що цi ж таки
пiснi могли б допомоrти MeHi зрозумiти, що ж такого сталося, що бЦо-
дашний солдат уже мрiяв не про перемоry а про те, щоб знову припасти
до ,Iаскавих шльондриflих грудей, яка )t(урилася так само, як i i] клiенти.

Пiспя початкового зzlхоплення пюди звикли до темряви i, гадаю, до
бомбардувань i голоду теж. Бо ж тодi навiщо радити маленькому <балiл-

пiйцю> в 1941-му вирощувати на впасному бапконi вiЙськовий городчик,
якщо не для того, щоб якнайкориснiше використати HaBiTb найменшу
п/Iощу i зiбрати на кiлька морквин бiльше. А чому <Бапiлло перестав
отримувати звiсточки вiд татка, що воював на фронтi?

Любuй шаmочку, пuшу mобi лuсmа, i mремmuпь зРаалuво рука,
На очi набiепа сльоза, HepiBHi вuвоdжу ряdкu, чому, эрозумiеш rпu.

Вже mак боzаmо DHiB mu вdалuнi i не пiDкажеш, як пебе знайmu.,,
Та не маю права нааiю вmрачаmu - пulпу пuсmu,

Щоб побачutпu ycMitпKy tпвою, поtпuснулпu руку,
Пережuву вiйну i вumрuмаю розлуку.
У мене mеж своя вiйна:6орюся я u4оDня за mь tцоб РоDuла земIlя.
З ёumuнсmва i DoHuHi у Bipi, шанi й ёuсцuппiнi земпi бажаю я DобРа,

Тому ulоранку ёбаю я про мiй еороё вiйнu, вмlлваючlлсь сльозамu.
Повiр, спьозu zорDосmi я ппю i Боzа кожен DeHb мопю,
Про ёоленьку mвою,6аmечку мiй dороzuй,

Ось так, кiдька морквин заддя перемоги. Поза тим, у тому ж таки зо-
шитi я прочитав надиктованi вчитепем рядки про те, що нашi вороги
ангпiйцi iдять п'ять разiв на день. Я, мабуть, подумав, що мене теж не
гiрше годують: уранцi кава з модоком i скибкою хлiба з варенням, о де-
сятiil - другий снiданок у школi, потiм обiд, пiдвечiрок i вечеря. Та, мож-
диво, не BciM поталанило, як MeHi, тож пюди, що можуть iсти п'ять разiв
на день, мали б викдикати ненависть i вiдразу у бiдолах, що вимушенi
вирощувати на сЁоiх балконах помiдори.

| Серdжiо Кораццiнi (1887-1909) - iталiйський поеъ бпизький до символiстЬ.
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Гаразд, але чому ж тодi ангпiйцi були такими сухоребрими? Чому на
однiй з дiдових листiвок з написом <Мовчiть!> зображали пiдступного
ангпiйця, який намагався пiдспухати нашi вiйськовi таемницi, що ii ви-
бовкав у шинку за чаркою необачний iталiйський товариш? I звiдки вза-
галi у шинках могли взятися люди, коли Bci як один похапади зброю i
кинуIIися на фронт? Чи серед iталiйцiв завелися запроданцi? Хiба у чи-
танцi писали неправду i Bcix вiдступникiв не понищипи пiспя мус-
солiнiвського <Походу на Рим>?l

Чи не кожна cTopiHKa кишiпа свiдченнями неминучоi перемоги. Але,
поки я гортав Ti сторiнки, з тарiлки програвача заграда чудова, неймовiр-
на пiсня. Йшпося про ocTaHHi днi нашого дивiзiону, що до ocTaHHboi кулi
тримався в африканськiй пустелi, у мiсцинi пiд назвою Щжарабу6, Солда-
ти померди з голоду, коли у них скiнчилися запаси. IJя iсторiя набупа
епiчного розмаху. Копи я ще був у Мiпанi, за кiлька Tшi<HiB до вiд'iзду в
Солару, ябачив по телеку кольоровий фiпьм ЩевiКрокетта i Щжима Боуi
про опiр вiйськ, що перебувають в оточеннi у форту Аламо. Нiщо так не
збурюе емоцiй, як саги про оточену ворогом фортецю. Уявляю, як я пiд-
спiвував пiд цю епегiЙну, розпачдиву пiсню, а в душi моiЙ вирувапи TaKi
ж почуття, як сьогоднi у маrlеЕького хлопчини, що дивиться вестерн.

Розmанув cHie, i поморозь знuкла, Немое навколо mуману.
Поеонцi брumанцi клянуmь свою ёолю по?ану,

Сuёяmь ёесь у льосi, паслпuлкu ковmаюmь,
Осушуюmь ппяu,lкu i mяжко зimхаюmь.
У вiDчоi в мuлцкu пumаюmь: кЧu скоро весна, нам вже ёоёому пора?>>

В квirпневому небi ласmiвок з?рая пеmumь,

| <ПохiD на Рuм>> - 28 жовтня |922 року до Рима проЙшпи вiд l0 до 30 тисяч
(чорних сорочок>. Результатом цього походу став прихiд до впади нацiонал-фашист-
cbKoi партii Iтапii.
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Та вам, брumанцi, не поlцасmuло у цю мumь,
Вам з неба на zоловu dощiз бомбочок леtпumь.
Торпеdu нашi 6'юfпь без промоху.
Tolvty, Брumанiе, проzраеul mu вiйну, а Mu зdобуdемо заumя?у,
Лuха Брumанiе, цей KBimeHb нам спаву пРuнесе, i мu знеспавuмо mебе!

Но пiвнiч хуmко поверmай, знuкай безслidно, рuбальськuй оспрiвець,
Бо вже, Брumанiе, чаmуе ёесь поруч на mебе кiнець.
ПрuйDешне свimпе, прuйdешне Фаще, цей квiпень dля Iпапii найкраtцuй!

Непоруulнuй мiсяць бiлiе в пусmелi, я, немов верхu на KoHi,
I зверху ёюнu башmа мiнареmа вuёнiеmься MeHi.

Д звidmu чуmu крuкu, пеменm, ryркim, вuбух, море KpoBi.

Вже мойорiюmь прапорu, запumую, немов у cHi:

То tцо ж mо коimься, по2онuч, прошу, скаэкu MeHi?

Tu чуеш звукu mру6? I]e правumь свяmо !жарабу6!
Я еопоdу не вidчуваю i крuхmu хлiба не жоdаю,

!,пя мене ёосumь жменi рiёноi землi,
Полковнuку, евшtmiвку, свuнцевuх куль mu Dай MeHi!

Не mреба i BoDu, кров'ю власноео серця я спра?у веамую
I смак перемоаu солоdкuй вiёчую.
Не вiDёамо Mu жоЬноео рiDноzо меmра земпi,
Полковнuку, во?ню, лцо нuлцumь все, пu Dой MeHi!
Не хочу славu i похвал, за piaHy земпю осtпаннiй поЬuх вiёёам!
Звiёсu назаё немае dороаu, mа мu блuзькi ёо перемоеu,

I бuпuмемось кожен чаq хiба лцо смерmь рвпучumь нас.

Брumанii' заzuбель розпочапася mупl, у !жарабубi,
Полковнuку, мене не змiнюй на посmу, не забувай мою прuсяеу!
Я знаю, Mu зDобуDемо звutпму!

У пiснi спiваrlося про кiнець, що розпочнеться дпя Британii у Щжара-
бубi, та MeHi на гадку спадапа пiсенька <Котику-муркотику, чому ти по-
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мер>, адже вони обидвi бупи peKBicMoM поразок. I саме про це свiдчили

дiдовi газети; незважаючи на тривапi i хоробрi боi, у тому ж таки березнi
сорок першого оазис .Щжарабуб у Кiренаiцi впав. Ятрити пюдям душi
оспiвуванням вдасних поразок - чи не е це виrIвом найпютiшоi бездуш-
HocTi? А яка ж ще тогочасна пiсня вселяrlа в нас надiю? <Прийдешне cBiT-
пе>! I прекрасне життя обiцяпи у KBiTHi, саме в той час, коrlи ми втратили
Аддис-Абебу, Знасте, зазвичай, коди кажуть (настане життя прекрасне, i
жити стане краще), це значить, що наразl це життя таке паскудне, що
дишаеться тiпьки сподiватися на краще. Апе чому життя мадо покращи-
тися саме у KBiTHi? Натяк на те, що Tiei зими, коли ця пiсня пролунала
вперше, дюди з надiею дивилисяв майбуття i сподiвапися, що удача вре-
штi повернеться до них обличчям.

Геть уся героiчна пропаганда, якою нас годуваIIи в Ti днi, була просяк-
нута болем i вiдчаем. I що мапося на гадцi, коли у приспiвi спiвапи <По-

вернемося!>? Що ж це таке, коди не бажання, надiя, жадання повернути
собi втраченi позицii, на котрих нас знеславили?.

I коли з'явипися гiмни Батальйону кМ>?

У смерmi вiёроёuлuсь на жumлпя баmолойонu ёуче,

HaBecHi розпочнеmься бiй немuнучuй.
Левu IЩccoлiHi нам поtпрiбнi Dля перемо?u,

Озброенi хоробрiсmю dуче баmапьйонu,

Що в смерmi вiDроluпuсь на жulплпя.
Якчорнuй Bozoчb на мунёuрах cKBaDpucmiB, червона <М> у серцi полае.

Без ненавuсmi нема пюбовi,6ез бою - перемо?u.

lBi бомбu в руках, квimка у вусmах.
Мu бачuлu cMepmi поmворне обпuччя.
hрumь i ппоёumь квimu земпя у бumвi не на смерmь, а на жummя,

Якщо вiрити дiдовим записам, то цеЙ гiмн уперше з'явився 1943-го,
аrlе знову ж таки у пiснi йшлося про весну за два роки по битвi при Щжа-

рабубi. Але у BepecHi 1943-го Iтапiя, програвши вiйну, пiдписала перемир'я,
Впасне, oKpiM образу, що несказанно мене зачарував, про (назустрiч смер-
Ti з гранатами i трояндою у вуст:ш), усе iнше спонукало замислитися,
Чому бiй мав rrоновитися HaBecHi, нащо знову його розпочинати? Отже,
хто ж його зупинив? YTiM, спiвати цей гiмн ми мапи з непохитною, нез-
дамною вiрою у перемоry яка врештi-решт буде за нами.

€диним насправдi оптимiстичним гiмном, що llунав з радiоприймачiв,
була <Пiсенька нирядьникiв>: <<Смiеmься в облuччя i| вепuцносmi Смерmi i
сомiй !,олЪ>. Апе слiдом за цими с/Iовами в моiй головi знову виринули
iншi. Я вмить знаЙшов потрiбну ппатiвку <<Панночкu прекРаснL не Mullyй-
песь морячкамu>>,
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I_{iei пiсеньки мене точно не в школi навчили. Ймовiрно, ii передавали
по радiо. Власне, по радiо передавапи i <Пiсеньку ниряпьникiв>, i заклик
до дiвчат не кохати морячкiв, yTiM, може, i'xHi меподii тtуналиу рiзниЙ час.

Щва рiзнi свiти.

У непроепяёнiй mемрявi, пеDь mоркаючuсь чорно-сuнiх хвuпь,
Tuxo i непомimно проппuваюmь пiёвоdнi човнu!
Супернuкu не спляmь - з по?оралuвuх башm пuпьнi оцi епяOяmь,
Напаёнuкiв моmорu i сеРця проfпu незпiченноео вiйська!
Бumво морська - це жummя хороброео моряка.
Ось чuм жuве моряк Dалеко у вiёкрumому zрайлuвому Mopi!
Смiеmься в облuччя ii' вепuчносmi Смерtпi i самiй !,олi,
ЙDе у вiёкрumе море, шпурму€ нескiнченнi просmорu,
Убuваючu i поzребаючu кожноzо Bopoza на cтocfuty 1цляху,

Моряк не зна€ сmраху. BiH чхое на воро?а й неulосmя,
Бо знас, lцо перемо?а - mо найбiльше lцасmя.

Хmозна, чому сьоеоёнi, завmра, повсякчас,
Морячкu, diвцаmа кохаюmь вас.
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Не знаюпь,6iDнi, шо мiж cllolow i diлом
ПРоляzлu безмежнi MopcbKi хвuпi,
Морячкамu не мuпуйmесь, панночкll пр eчpacчi,
Через пе, черв пе, що буdеmе неtцаснi,
Шепочуmь по-Рiзному спово <<кохаmu>>

I наачаюtпь вас пiрнаmu в кохання омуп,
Д попiм кulаюпь вас полпопаmu в ньому,
Розбuваючu Diвочi Mpii. Через mе, черв mе
МоРячкамu не мuлуйmесь, панi мuпL,.

Сlryхаеш iншi пiснi й думаеш, що cBiT розколовся на два пiвсвiти: з

одного боку - болючi повiдомлення з передовоi, а d iншого - неугавний
оптимiзм i захоппення, що нестримним потокоNlпипися з партитур наших
opKecтpiB. Коли розпочалася вiЙна в lспанii, де iталiЙцi кпапи гопови i за

республiканцiв, i за франкiстiв, Верховний закидував нас полум'яними
закликами про те, що ми ма€мо бути напоготовi,6о на часi ще жорстокi-
ший i ще кривавiший останнiй бiй./Iу.riана,Щолпiвер солодко вела (знову
поrryм'ячко зажеврйо!): <Не забудь слова моi, мапенька, Ти розбипа мое
серденько), оркестр Барцiцца без угаву: <закохане дитя, цiсi нiченьки про
тебе мрiяв я, до серця пине голiвонька твоя, ти усмiхалась, це ясно бачив
я), а в цей час yci в один гоrlос затяryвади: <Квiточко, квiтусю, коли поруч
€ ти,як чарiвно любити MeHi>. Впада оспiвувала (панянок-селянок) i ма-
тусь-героiнь, ввомчи податок на бездiтнiсть. Радiо репетувадо, що рев-
нощi застарйи, таке безумство сьогоднi вже не в модi.

Ъ що, з початком вiйни слiд бупо зачинитися вдома, зашторити фiран-
ки, зачинити вiконницi i сrцлхати радiо? А звiдти чувся тихий-тихий гопос
Альберто Рiбальятi: <Приг;rрпи на хвильку радiо свое, почуй, як тенькае у
гриях серденько моо.3аупокiйно розпочiLпася нова кампанiя, в якiй ми
мали <перебити хребет фецii>, а нашi соддати, наче мухи, ошIляпи годови
в багнi? Hi крихти страху, бо ж не до любовi, копи небо плаче дощем...
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Не забуёь спова Moi|, маленька,
Тu розбuпо мос сераенько!
Як меmелtлк, вiё квimкu ёо квimкu лimаеш,

Що mоке любов, fпu zаакu не Maelц.
У перu,tuх сопоDкцх снах
Нар о ё жу юmь ся п ept t li сmр ажё ання,
То mо пuu,t mвоi'прuморнi божання.
Поволi по венах mече справжне кохання
I, diйшовu,tu серця, пiснею сmане.

Наче сонце прекрасне, мос mенdimне u4асmя.

Теплiuле за сонця промiння, ulо zpie cipe камiння.
Нiжнiше, нiж mроянDu пелюсmкщ
Та поёuх вimру розвiяmuсь йоео не змусumь:
Воно сuлu mакоi) u,цо не знuкне i не зiв'яне,
Мое справжнс неu4асне кохання.
Я сmерееmuму йоzо Bid зазёроLцiв mво|\

Що розduраюmь мою dyu,ly,

Мов вiD оmруйноzо ппюu,l1а, я захuullаmuсь муu,lу.

Квimочко, квiпlусю, колu поруч е mu, як чарiвно любumu MeHi.

I сам не зною чому, rпа через mебе я mремчу i мрiю наmхненно,
Мапенька мар?арumочко, l,ru прожuваемо ёаремно ж|лmmя,

Колu у ньому кохання нема, вiD якоzо млiюmь Hau,li серця.

Вербенu цвim, якu,цо любов прuносumь нам сmражDання,
Вчuняй, яrc Bimep, ulо мummево все забувае i вiёпimае без ваеоння.

Дле як mu зi мною, mо я u4аслuвuй поряё з mобою.

Квimочко, rcвimусю, колu поруч с mu, якчарiвно ъюбumu MeHi..,

То невже Пiппо й справдi невтямки? Скiльки ж /Iичин було у нашоi
впади? Був розпал битви при Ель-Аламейнi, а з наших приймачiв чулося:
<Як жадаю я життя пiд ясним безхмарним небом i пiснею в серцях>. Ми
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вступали у вiйну з США, i нашi газети смакувади японську прочуханку

у Перл-Харборi. А на хвилях приймачiв: <ПiD Гаваiв сuне небо, як захоце1,1l,

заверmай i поmрапuu,t просmо в рай>> (але чи знав народ, що Перл-Харбор

розташований саме на Гаваях i що це американськi острови?) Пiд Стапiн-
градом Паулюс, потопаючи у Mopi трупiв з обох cTopiH, складав зброю, а

ми сдухапи: <В черевичку бачу соломинку, ой, як коIIеться, спинися ж на
хвипинку).

У час, коли на Сицилii висаджувалися союзники, з радiо лунав Iолос
Алiди Валпil, що переконпиво доводив: <Hi-Hi, кохання не розгониш зо-
лотом водосся>. Над Римом тривав перший повiтряний рейд, а Щжон Ка-
чальi щебетав: <З ранку до ночi твоя рука в моiЙ руцi аж на два свiтанки,
мовчи, мовчи)).

Союзники висаджувалися в Анцiо2, а по радiо передавапи суперхiт
<Вёsаmе, Ьёsаmе mчсhо>. У Ардеатинському ярt' - MacoBi розстрiли, а

нас пiдбадьорюють <<Лъ!сань>> i <!е поDiлася 3аза>>. Мiпан рiвняють iз
земпею, а в мiпанських домiвках горла€: <Що за франm у шuнку Бiффi
Скапа?>>.

А як же я жив посеред yciei цiеi iтадiйськоi шизофренii? Теж вiрив у
перемоry обожнював дуче i ладен був вiддати за нього життя? Вiрив у ic-
торичнi промови Верховного, що надиктовував нам уIитель: <Плуг бо-

рознить землю, але меч стереже його. Ми не вiдступимось, копи я насту-
паю, йдiть за мною, а як я вiдступаю - вбиftте MeHeD,

MeHi до рук потрапив зошит з п'ятого кдасу за 1942 piK, ХХ piK Фа-
шистськоi ери:

Тема: О Юнь, покпаёimь жuлпmя на захuсm новоzо zероiчноzо суспiль-
сmва, u.|o буёуе Imалiя. (Муссопiнi)

М о е р о з кр итт яi[,ороеою, вкрumоюп1.1пом,йDекопонаDimей.
I_!e крокуюmь вупuцею юнi <6апiплur, zopDi i смiпuвi, BoHu у mеплuх про-

менях paчHbo| веснu йDуmь BipHi ёuсцuппiнi i zomoBi корumuся наказам cBoix
команёuрiв, Вiёклавtлu ручкu вбiк, саме цi DваDu,яmuрiчнi хлопцi в|iзьмуmь

| АлiDа Валпi (1921-2006) - iталiйська кiнозiрка, що вiдмовилася грати у фашист-
ських фiльмах, а пiспд вiйни знiмалася в багатьох видатних свропейських режи-
cepiB.

2 Секретна висадка союзнI4к вiйськ вiдбулася 22 сtчня 1944 року поблизу мiстеч-
ка Анцiо. Нiмецькi вiйська пiд командуванням Кессельрiнfа довго чинипи спротив,
запеклi боi точипися чотири мiсяцi, але врештi 23 травня 1944 року фронт було про-

рвано.
3 Пiсля терористичного акту у Римi, копи iтапйськi повстанцi знищили 3З есесiвцiв,

нацисти у вiдповiдь розстрiляли в Ардеатинському яру 335 мирних жителiв Рима.
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do рук авuнtпiвкu i пiDупь захulцапu свою lпапiю вid обпуdнuх вороziв. Вонu
п'яmь ёнiв на muжёень сuёяпь за tпкiльнuмu парmамu, схuлuвllluсь наё пid-

Ручнuкамu, апе tцосубоmu юнi <6апiппu>> вuхоdяmь на вупuцi i маРшuруюmь.
ПрuйDе zoDuHa, i вонu спануmь вiрнuмu i непохuпнuмu поборнuкамu Imапit
паТi купьmурu.

I хmо б сказов, ёuвлячuсь на mе, як крокуюmь у <Maptпi мопоOi> цi хпоп-
чакu, чuiх tцiк ule не mоркнувся юнацькuй пух, u1o баааmо хfпо з нuх, не-
зважаючu на mе, u4o BoHu лце <авонzарёuсrпurr, вже скропuпu сво€ю кров'ю
популrl'янuй пiсок Мармарiкu? Хmо скаже зараз, ёuвмчuсь на цuх ycMixчeчltx,
жарmiвпuвuх юнакiв, Iцо мuне зовсiм мапо часу, i вонu помuра|лluмуmь на
попi бою з iм'ям Imапii на вусtпах?

Я завжёu жаеуче бажав сmаmu солёаmом, Копu я вuРосmу, обов'язково
пiёу ёо вiйська. Д наразi, спухаючu по padio про чuспеннi хоробрi, ееройськi
вчullкlt lлаlцuх сопDаm, i|хню самопожерmву, мо€ серце переповнюеmься цuм
бажанняль i нitцо в свitпi не зможе ilоео звiOmu вuрваmu.

Так!Я буёу сопdаmом, Я буDу бumuсь за свою Kpai+y,i якtцо на mе буdе

Ti воля - покпаdу за Hei жumпя, Я помру за нове, zероiчне i блаzосповенне

суспiльсmво, яке за Госпоёньою вопею збуDуе свiлп новuй tпа прuнесе йому
ё о сmаmок i пр оцвimання.

Так! ЖumrпераDiснi й веселi <6алiплiйцi> певамu накuнуmься на BopoeiB,

якuр rпi наважаmься сппюнdруваmu Haule свяlценне суспiпьсmво, Мu бu-
tпuмемось Hecaшoтllпro, немов звiрi, упавшлъ знову пidнiмемось i знову кuне-
мося у бiй. Мu знову проспавuмо lmалiю на BiKu, невмuруllц/ lпалiю.

3 неmлiнною пам'яmmю про звutпяzu мuнувlаuнu, про пеРемо2u пепФiлп-
Hi i прuitёешнi cboeodHitцHi хпопчuкu - маilбупнi солDапu - разом з рiаною
Imапiсю вuйёуmь на 1алях спавu й окрuленuх звumяz!

Я справдi щиро вiрив у те, що писав, чи пише переписував готовi
фрази? Що говорили Moi батьки, коли, повернувшись додому iз школи, я
приносив найвищий бал за ось TaKi тексти? Можливо, вони caMi в це Bi-
ри[и ще до того, як настала пора фашизму,6о ж хiба вони не роспи i не
виховувалися у пюбовi до батькiвщини, вступаючи у Першу cBiToBy, як в
очисну купiль, i хiба не казали футуристи, що вiйна - це €дина <гiгiена
людства>? Пiд час посиденьок на горищi MeHi до рук потрапипа стара
книжечка,ще Амiчiсаt, в якiй була iсторiя про маленького хлопчика-пат-
pioTa з Падуi i хоробрi вчинки Гарроне. Я знайшов cTopiHky, на якiй бать-
ко писав синовi писта,нахвалюючи Королiвську армiю:

| ЕёмонDо Ще Амiчiс (1846-|909) - вiдомиЙ iталiйськиЙ письменник, поет i жур-
налiст.
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<Ycix цuх молоDuкiв, сповненuх наёiй i мужносmi, з Dня на ёень можуrпь
покпuкаmu ёо лав Коропiвськоi apMit, на захuсm нашоi Вimчuзнu. l за кiлъ-
ка zоduн ix може розiрваmu на lцмаmmя яdрамu i зрешеmumч воРожuмu
кулемеmнuмu чер2амu. Тому tцоразу, як mu чуеul paёicHi BueyKu <Слався,

Дрмiе, Слався, Imалi€>, я хочу, абu mu бачuв переd собою попкu, tцо прохоdя-
чu лulцаюпь по собi попе, вкрumе mрупамu i скроплене кров'ю. l mоDi спова
<Спався, ApMie!> сmануIпь ёпя rпебе не просrпо вuzуком, а полuнуmь iз zпuбu-
нu mво?о ceplf, i Iпапiя посmане у mвоiх очах u,l,e моzуmнiшою i cyBopi-
u,lою>,

Отже, не лише MeHi, а й MoiM старим прививапи думку про те, що
дюбов до батькiвщини - це кривава данина, тож поля, скропленi кров'ю
i вкритi тiлами, повиннi буивикликати не жau(, а навпаки - зiлхоплення
i жаry йти вперед. Однак чи не Великий Поет Леопардi писав ще сотню
poKiB тому: <<Звuпяжна сuва ёавнuна, заповimна i свяmа, копu на смерmь
за Рiёнuй край itппu 2урmом, жutпmя не шкоdувавшuлrl,

Тож сцени кривавих жахiть з <<lпюсmровано?о журналу поdорожей i
прuеоd, жодним чином не повиннi мене JIякати, адже ми росли на культi
жаху. I не llише ми. У тому ж таки <Iпюстрованому журнапi> я прочитав
захопливi оспiвування вiйни i покути у кривавiй купелi смiпивими фрu"-
цузькими <<пуалюr>2, що перетвориrIи свою нищiвну поразку пiд Седаном
на люту й мстиву легенду, так само, як ми у подадьшому зробили легендою
битву при,Щжарабубi. Нiщо так не провокуе смертоносЕе нищення i жер-
ToBHicTb, як гiркота власного безчестя. Отак нас учипи виживати. Вчипи
i батькiв, i дiтей, як соподко вмирати.

Але що я насправдi знав про смерть i чи справдi збдfu зiЛдавати жит-
тя? Просто у цiй читанцi за п'ятий кпас я натрапив на розповiдь, що на-
зивалася <<Loma Valente>, з iспанськоi - (вершина Валенте>. I_{i сторiнки
були найбiльш замацаними в усiй книжцi, поряд з назвою я намапював
червоний хресц а oKpeMi уривки рясно-рясно попiдкресдював. Оповiдав-
ся епiзод з громадянськоi вiЙви в Iспанii. БатальЙон <Чорних стрiл> мав

узяти вершину гори, iспанською - <Loma>. Проте вершина була груба i
гостроверха, що не пишадо жодноi мождивостi атакувати. Апе батальйо-
ном командував двадцятирiчний чорнявиЙ атлет Валенте. Вдома, в Iталii,
BiH учився на фiполога i писав вiршi, аде разом з тим умудрився взяти на
Фашистських iграх перший приз на змаганнях боксерiв. Так BiH завербу-
вався добровольцем на фронт в Iспанiю: (€ за що боротись i поетам, i бок-

1 [ж. Леопардi, <,Що ITaлii>l.
2 Прiзвисько французьких солдат Першоi cBiToBoi вiйни.
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серам). Валенте накшу€ йти в бiй, хоча цiпком усвiдомпюе ризикованiсть
i безнадiйнiсть атаки. ,Щалi описуються рiзнi етапи героiчного наступу.
Червонi (хайби вони бупи тричi проклятi! де ж вони поховапися?) спп-
лють шквапом гулких куль з ycix снарядiв, <немов запиваючи водою по-
жежу, що розповза€ться i за мить буде вже поряд). Валенте робить ще
кйька KpoKiB на вершину, iDK раптом несподiваний пронизливий упар
у голову сповнюе його вуха нестерпним, жахливим шумом:

<Дпоmiм - непроzляDна, ?лупаmемноmь Вапенпе пежumц упкнувлцuсь
обпuччям у rправу. TeMiHb повопi розсiюеmься i сmае ясно-червоною. Йоzо
око, майже на pigHi земпi, зупuняеmься на кiлькох пРавuнках, mовспuх-
mовсmuщ немов папi>r,

Що моподика наближаеТься вiйськовий i повiдомпя€, що вершину взя-
то.,Щалi за Валенте - слова автора: пЩо ж значить <смерть>? Зазвичай це
спово викпика€ страх. Але в цю мить, коли життя подиша€ його i BiH це

усвiдомлюе, то бiльше не вiдчувае aнi спеки, aнi хоподу, aHi бодюп. €дине,

що BiH зна€ напевне, - BiH виконав свiй обов'язок, вершину взято, i вiд-
тепер lоmа носитиме його iм'я.

Читаючи цi рядки вже доросltим чоловiком, я TpeMTiB. I з того TpeMTiH-

ня я зрозумiв, що завдяки цiй розповiдi тодi я вперше збпизька познайо-
мився iз справжньою смертю. I видаеться MeHi, що Ti травинки, ToBcTi,
немов лапi,6упи у моiй свiдомостi ще з сивоi давнини, бо, читаючи, я
майже бачив rx перед очима. Ба HaBiTb бiльше, мене не полишало вiдчут-
тя, що малим я багато разiв повторював це: я спускався на город, пягав

долiчерева, майже втиснувшись обличчям у запашну траву, i будь-чо
сипкувався побачити Ti травинки, ToBcTi, немов падi. Отже, саме ця роз-
повiдь стапа MoiM падiнням на шпяху до Щамаска'. Опiсля - я нФворот-
но змiнився. Чи не рiвночасно з цим я написав той TBip, що так схвилював
мою душу? Чи можпива така двоiстiсть? Чи, може, я спочатку написав
TBip, а потiм прочитав оповiдання, що змiнило мене назавжди?

Я вже майже дiйшов до кiнця Morx молодших шкiльних poKiB, що за-
вершувадися смертю Вапенте. У пiдррникiлх середньоi шкоди не було
зовсiм нiчого цiкавого, байдуже, чи то йшлося про ciMox царiв Рима, чи
про багаточдени - незалежно вiд того, фашист ти чи Hi, маеш розповi-
дати приблизно однi й Ti caMi речi, Але з-помiж макупатури iз середньоi

l Апостод Павпо, котрий эамоподу брав ylacTb у гоЕlннях християн, дорогою до
,Щамаска, зустрЬши воскреслого Icyca, впав долi, а вставши, вже став христиЕниItом.

,1з, ,l95



школи я знайшов cBoi <Хронiки>. Певно, у шкiпьнiЙ програмi щось змi-
нипи,6о заготованих наперед тем дпя TBopiB ста/Iи давати менше, нато-
MicTb заохочуючи нас писати про (справlкнi життевi icTopii>. KpiM того,

у нас змiнидася вчитедька, яка, читаючи кожну нашу оповiдку, бапiв не
ставида. Вона червоною пастою писапа cBoi зауваження або коментувада
наш сти[ь чи вигадливiсть. Прочитавши деякi зауваження (<я вражена,
як яскраво ,"...u), я зрозумiв, що у нас була вчителька, а не вчитепь. Звiс-
но, вона була надзвичайно розумною (я майже певен, що ми обожнrовали
ii, бо, читаючи ii записи, я чомусь подумав, що вона обов'язково мае бути
моподою i принадною, а ще - не знати чому - iй дуже подобапись кон-
вапii),Ifя жiнка заохочувала нас бути щирими й оригiнапьними.

За одну з оповiдок мене найбiльше хвалипи, Я налисав ii в груднi
I942-rо,лиlле за дев'ять мiсяцiв опiсля того бентежЕого твору. MeHi було
одинадцять.

оповIдкА
<Некрихка скдянкаD
Мамуся купuла склянку, u4o не 6'еmься. Склянка бупа iз u4uРоzо, спРавж-

HiciHbKoeo скла, i саме mому мене це mак вразuпо, аDже, колu сmався цей
вuпаОок, Baul покiрнuй слуеа мав пuu]е кiлька рочкiв. Йоео розум ш,е не був

zоmовuй усвiDомuпu, ulо склянка зi справжньо?о скла, mака caMiciHbKa, як i
m| 1цо, паlаючu, залuваюmь кiмнаmу paDicHuM кёзuнь!> (а слiёом rпак i сuп-

пюmь запоmuлuчнuкu!), може буmu некрuхкою.
HeKpuxKa! Яке чарiвне спово, ёумав я, Я вuпробував склянку першuй, ёру-

zuй, mреmiй рв - паёае, пiёспрuбуе зi скаженuм Dзенькоmом а поmiм зу-
пuня€mь ся неу шко D жена.

Якось прuйu.lлu dо нас знаilомi на lосmuну. Мu прuеосmuпuiх tuокопаd-

KaMu. I, напхавлlлu роmа (зауважу, tцо в mi часui|х було море, хоч я вже й не

прuzаDую, як вонu назuвалuся - <Gianduia>>,<<Strelio>> чи <Cafarel-Prochet>),

я бiжу на кухню, а поверmаюся вже з вiDомою вам скпянкою в руках.
<Панi mа панове! - завопав я, неначе хазяiн цuРку, 1цо запРоlлуе zпяdа-

чiв ёо учасmi у вuсtпавi. - Проulу, прошу, я покажу вам особпuву, некрuхку
скпянку. 3араз на ваlпuх очах я кuну склянку ёоdопу, i вона не розi6'еmься, -
i вепuчно й урочuсmо ёоdав: - \алuuлutпься неушкоёженою!>

Я кuDаю i, сmрашно сказаmu.,. з жсlхом бачу, як вона розпimаеmься на
Dрiбнi скалкu,

Я пРuzопомuлено duвпюся на скепьця, вiё якuх вiDбuваеmься свiпло i вонu
блuu4аmь немов перлuнu,,. i вuбухаю ппацем>,,.|

l Ifитата з однойменноi розповiдi iталiйського письменника та драматурга Акiл-
де Кампанiле (1899-|977).
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Так скiнчилася моя iсторiя. Я намагався помiркувати Еад нею, немов
це бупа класична iсторiя з пiдруrника. Я розповiдав про cBiT, у якому ще
не було технологiй, у якому некрихка скlrянка була рiдкiсним явищем,
тому зазвичай ii купувапи одну-однiсiньку - на пробу. Побити склян-
ку - це не пише принизпиво i соромно, це ще й значний удар по сiмей-
ному бюджету. Отже, знову нищЬна поразка на Bcix фронтах.

У своiй розповiдi я повертався до довоенного часу, часу щасливого,
копи можна бупо дозволити собi HaBiTb iмпортний шоколад, i у вiтальнi
чи, може, iдапьнi приймади гостей, i вся KiMHaTa бупа залпята свiтпом вiд
люстри. Moi слова не бупи мертвим цитуванням закликЬ з балкона па-
даццо Венецiя. Я звертався до cBotx гпядачiв так, як закдикае покупцiв до
свого товару крамар на базарi, якого я, мабуть, саме,там i чув. Я 6'юся об
заклад, намагаючись виграти, маючи незворушну Bipy у свою перемоry а

потiм несподiваною розв'язкою розряджаю ситуацiю i визнаю свою по-

разку.
Ще перша по-справжньому прожита мною iсторiя. Не сдiпе повторен-

ня завчеЕих шкйьних клiше i HaBiTb не посипiшЕя на прочитаний при-
годницький роман. Трагiкомедй про неспlrачений вексепьl. Ti скельця, що
вигравали сяйвом перлiв (несправжнiх) проти свiтла пюстри, бупи моiм
vanitas vanitatum2 i Mo'iM неприхованим визнанням того, що мене самого
переповнював усеохоплюючий, космiчний песимiзм.

Я став поетом проваrry, я сам був його уособпенням, як BiH став yTi-
lrенням мого душевного стану. Я став екзистенцiонально, iронiчно гiрким,

радикальЕо скептичним i непроникним для будь-яких сподЪань.
Як же могпо трапитись таке перевтiлення за такий короткий промiжок

часу -. дев'ять мiсяцiв? 3вичайнiсiньке подоросдiшання? 3BicHo, з плином
часу ми ста€мо кмiтливiшими,апе тут дещо бiльше: зневiра через неви-
KoHaHi обiцянки трiумфу (можпиво, я тех( колись у MicTi читав газети, в

яких дЦ попiдкреспював найважливiше), зустрiч iз смертю i героiчним
подвигом Вапенте, що звiвся до видiння про кiлька ж€lхrlивих гнилiсно-
зелених травинок, товстих, немов паля, - ocTaHHi падi частоколу, що вiд-

дiпяв мене вiд потойбiччя i неухипьноi допi всього живого на цiй землi.

3а дев'ять мiсяцiв я став м}прiшим. Я став саркастично-мудрим i роз-
чарованим.

А як же решта, заклики дrIе, (закохана маденька), ((на смерть iз гра-
натою i трояндою в вустах>? Якщо судити iз зошитiв iз середнiх класЬ,

' Йдеться про вiрш американського письмеЕника Кiнела з одвойменною нaж}вою,

в якому герой обiцяе дружинi задишитися порlгч HaBiTb по cMepTi. Тобто йдеться про
те, що переспЦуе HaBiTb пiспя cMepTi,

2 Суета суеr (лаtп.).
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то в першому класi (саме тодi, копи я написав (житт€ву iсторiю> про
некрихку склянку) я ще жив у MicTi, а от два наступнi роки - у Сопарi.
Отже, Moi батьки вирiшипи евакуюватися до Сопари, бо до MicTa вже

дiйшпи першi бомбардування. Я став в'язнем Солари, йшов по п'ятах
<життевоi icTopii> про некрихку скпянку. А бездiч iнших <життевих ic-
торiй> з другого-третього кдасусередньоiшколи бупипwле згадкою про
щаспивi часи, коди yдiння сирени скликало робiтникiв, на заводi розпо-
чинався робочий день, i ти казав собi: <Вже подудень, скоро тато з робо-
ти повернеться>, з розмовами про те, як гарно було б повернутися до
мирного MicTa, i фантазiями про минулорiчнi Свят-вечори. Я повiсив у
шафу свiй бапiллiйський мундир i став маленьким декадентом, шукачем

утраченого часу.
Апе як же я rrрожив роки iз сорок третього до-самого кiнця вiйни,

найстрашнiшi, найтемнiшi роки, копи всюди ховапися партизани, а нiмцi
вхе не були товаришами? У зошитках - анiчичирк, нёмов говорити про
жахливе теперiшне - табу, а вчитепi ще й заохочувапи наше мовчання.

MeHi досi не вистачало сполучноi ланки, а можливо, HaBiTb декiлькох.
Якоiсь митi я незворотно змiнився, аде чому - причини я не знав.



10. вЕжА АлхlмlкА

Плутанина в гоповi стала Iце бiпьшою, анiж по приiздi. Принаймнi тодi
я не пам'ятав зовсiм нiчого - абсолютниilнупь. Наразi я й досi нiчого не
пригадав, апе начитався дуже багато. Ким я був? Ямбо, вимуштруваним

фашистським стро€м, (зага/Iьноосвiтньою школою), кричалками i посте-

рами на cTiHax, пропагандистськими листЬками i пiсеньками, чи Ямбо,
зачарованим Жулем Верном, Капiтаном Сатаною, дикунською жорстокiс-
тю картинок з <<Iлюсtпрованоzо журналу поёоРожей i прuzоё>, злочинами
Рокамболя i Фантомасовим Paris Mysterieux, оповитим туманом Шерпо-
ком Холмсом, чи все ж таки ще тим Ямбо з пригод Чуффеттiно й оповiд-
ки про некрихку склянку? А може, все разом?

Спантепичениiт,,я затепефонував Паодi i розповiв про своiхвилюван-
ня. А вона лише усмiхнупасяi

- Ямбо, Bci Moi спогади про вiйну - то суцiпьна плутанина. Я не
пригадую нiчого, oKpiM кiлькох ночей у пiдземному бомбосховищi, коли
мене несподiвано будипи посеред ночi i несли вниз. MeHi тодi poKiB з

чотири було. Апе дозвопь MeHi вдатися до rrсиходогii; дитина може жити
одночасно у рiзних cBiTau(, як це роблять нашi онучата. Навчившись вми-
кати теIIек, вони дивляться новини, потiм просять почитати казочку про-
ти ночi, а потiм гортають журнали з бридкими зеленими монстрами з
ласкавими оченятами i бапакучими вовками. Примiром, Сандро повсяк-
час торочить про динозаврiв, котрих BiH побачив уякомусь мупь-тику, аде
BiH не думае про те, що зустрiнеться з ними за рогом. Я читаю мадим на
нiч <Попепюшку>, а вони о десятiй злазять з лiжечка i так, rцоб батьки не
заражили, заглядають у шпарину в дверл( на екран телевiзора, де один
пiхотинець уколошку€ десяток азiатських чурок однiею кудеметною чер-
гою.,Щiти набагато врiвноваженiшi за дороспих. Вони чудово розумiють
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рrзницю мrж дrиснlстю r вигадками l, хоч r стоять однr€ю ногою туъ а
iншою - Tillvl, нiкопи не спIryтують цi свiти. Хiба iнодi траппяються не-
здоровi дiтки, що, подивившись на петючого Супермена, напинають на
плечi рушника i детять униз iз BiKHa. Аде то стовiдсотково з вини батькiв,
Майже завжди. I-{i випадки потребують лiкування. Та тебе пiкувати не
треба, ти ж бо чудово давав собi раду i з Сандоканом, i зi шкйьними
Пiдрlпlниками.

- Так, звiсно, але який cBiT був для мене вигадкою? CBiT, у якому жив
Сандокан, чи cBiT, у якому д}че обiймався з (вовченятами>? Я ж розповi-
дав тобi, як у десять рочкiв xoTiB битися в бою, як ошапенiлий звiр, i по-
мерти в iм'я безсмертноi Iталii? Я кажу - в десять, бо тодi вх(е запрова-

дипи цензуру, апе ж на нашi голови вже падала злива бомб, а в сорок

другому нашi солдати вже мерли в Pocii, наче мухи.

- Але ж, Ямбо, копи нашi дiвчатка бупи мапенькi, ти казав, що дiти
пуже хитрi. Впасне, ти Й oHyKiB cBotx зовсiм недавно називав пронозами.
Я тобi про це кажу, бо кiлька тижнЬ тому ти знову це казав: до нас при-
йшов,Щжаннi, саме коли гостювапи оЕуки. От Сандро йому й кarке: (Дя-

дечку Щжаннi, ятакийрадиiцщо ви прийшпи>. - nA що, бачив, як мене
мапиit твiй дюбить>, - хвалиться Щжаннi, а тИ вiдповiдаеш; <,Щжаннi, але

ж дiти неабиякi пронози. I-1ей ось знае, що ти,як приходиш, завжди при-
носиш йому хсуйку. Ось i вся любов>.,Щiти - кмiтливi й;олтрi.I ти був
хитруном. Ти xoTiB отримати високу оцiнку, ось i писав те, що подобапось

учитепевi. Ти лише повторював слова Тото: <Крутихвостами народжують-
ся,i я, вiдверто кажучи, теж ним вродився>.

- Тk занадто все спрощуеш. Одна справа - хитрувати з дядечком
,Щжаннi, iнша - з Невмирущоrо Iталiею. I чому тодi я за якийсь piK став

ревним скептиком, що перетворив життеву iсторiю про некрихку скдян-
ку на притчу про безцiпьне життя? Бо я вiдчуваю, що саме це я мав на

увазi, копи писав цю оповiдку.

- Все просто - у тебе просто був iнший учитепь. Один учитедь мох(е
пробlцити в учнях критичне ставпеннrI до речей, а iншлй - геть його щrи-
лrшити. BTiM, у тому вЩi девЪть мiсяцiв - це все одно, що цiле стопiття.

Нi-нi, за Ti дев'ять мiсяцЬ щось таки стаIIося. Я остаточно втямив це,
знову вiдвiдавши дiдiв кабiнет. Гортаючи cTapi журнапи за фiпiжанкою
кави, я навманЕя витяг з кiпи ryмористичний журнал <Бертольдо>, що
видавався наприкiнцi тридцятих.

Хоча номер датувався 1,937-м,я, звiсно, читав Його набагато пiзнiше,
адже на той час я ще був занадто малим, щоб напежним чином оцiнити
чи то iлюстрацii-почекушки, чи витончений, заплутаний гумор. Я прочи-
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тав дiадог (TaKi дiапоги з'явпяпися по одному за номер i друкувапися на
першiй сторiнцi у колонцi лiворуч). Ймовiрно, саме BiH найбiльше вразив
мене в Ti дев'ять мiсяцiв, за якi я став зовсiм iншою пюдиною.

ЗаЙшов Берmольёо| i, промuнувulu Bcix шпяхеmнuх панiв зi свumu, вмос-
muвся просmо поряё iз Велuкuм Герцоzом Пуспоdзвоном, 1цо за прuроёою
своею був пюduною dоброDушноi, oKpiM fпоео, вепuкuм лцанувальнuком yci-
лякuх dопепiв, а tпому dоброзuчлuво i весело взявся вuпumуваmu:

Ге р ч о е: !ень dобрuй! Д ulо, Берmопьёо, як Hata хресповuй хiё?
Берmольёо:Шпяхеmнuil.
Iерцое:Дdiяння?
Берmопьdо:Вепuчнi,
Герцоz:Дзапап?
Б е р tп о п ь ё о: Неспрuмнuй.
Герчо z: Деёнання?
Б е р m о п ь d о: 3воруulпuве,
Ге р u, о е: Прuкпаё?
Берtпопьёо:Яскравuй.
Герцоz:Дiнiцiаrпuва?
Берmольdо:Смiлuба.
Герцоz:Джерmовнiсmь?
Б е р п о л ь d о: [обровiпьна.
Герцое:ДпоDвuе?
Б е р п о п ь d о: Невмuруtцuй.
Герцое посмiявся i, зiбравшu копо себе увесь dBip, наказав рфпочаmu Бунtп

чесапьнuкiв' (1378), а як усе зверuлuпося, знову зiзвав ёо себе свumу i повiв з

пр о сmопю ёuно м р озмо ву :

Ге р цо z: То як сепянu?
Б ер m о пь d о: Просmi.
Герцоz:Аiжа?
Б е р п о л ь D о: Просmа, апе пожltвна.
Герцоz: Мiсцuна?
Б е р m о л ь d о: ПпоDюча i сонячна.

| ЁроЙ оповiдання ,Щх<улiо Чезаре Кроче (1550-1609) <Найвитонченiшi плутнi
Бертольдо>.

2 В епоry середньовiччя у Флоренцii чесадьники булп единимп текстильниками,
що Ее мали вдасноi гiльдii, У 1378 роцi вони пiдняли повстання, i на короткий час
iKri вимоги задовольпили, але повстання бупо придушено, коли проти чесальникiв
о6'еднапися представники великих та дрiбних гiдьдiй, що вимагали повернеЕня ста-

рого ладу.
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Герцоz:Днароё?
ЪiрпольDi,Госmuннuй.
Герцоz: Акраевudu?
Берtпопьёо:Казrcовi.
Герцое:Доколuцi?
Берrпопьёо:Чарiвнi,
Герцое:Дзамок?
Берmольёо:Баzаmuй.
Герцоz знову лцuРо посмiявся, а mоёi наказав узяmu Басmuпiю (1789) i

розпочапu бurпву прu Монmоперпi (1266), а по закiнченнi вся свuпа знову

розсiпась по мiсt4ях; i zерцоz з просmопюDuном завiв mаку розмову..

У цих дiапогах заразом бралася на кпини пишномовнiсть, газетярський
стиль та ще й чиновницьке пустобрехство. Звiсно,якщо я був кмiтпивим
хJIопченям, я вже не мiг писати оповiдки, як мiй пам'ятний березневий
TBip 1942 року. Я дорiс до притчi про некрихку склянку.

Апе то бупи пипе здогади, Хтозна, скiпьки всього я прочитав i побачив

у перiод мiж cBoiм патрiотичним твором i життевою iсторiею. Я вирiшив
знову ненадовго перервати свое читанЕя i дослiдження себе. Спустився

у селище. <Житан> скiнчипися, тож треба було переходитина <Мапьборо

пайт>. Та нехай, то й на краще. Я папитиму менше, бо цi цигарки MeHi

гидкi. Пiсля крамницi знову зазирнув у аптеку помiряти тиск. Певно, роз-
мова з Паодою пiшпа MeHi на користь, бо я заспокоiвся. Показапо сто
сорок. Справи йдуть Еа лад.

Повертаючись додому, я захотiв ябrryк, тож пiшов просто до будинку,
на перший поверх гоповного крила. Тиняючись кiмнатами першого повер-
ху, я заувiDкив, що до всього вони ще й правлять за комору. Тож, пройшов-
ши трохи вtпи6,я побачив кiлька скпадених дежакiв. Явзяв один i винiс

у садок. Розтягнувшись на дежаку перед чудовим кра€видом, я взявся чита-
ти газети, але не минуло й rвилини, як я зрозумiв, що мене зовсiм не цi-
кавить, що вiдбуваеться у cBiTi. Тож я розвернув пежака i ciB проти бупин-
ку, роздивrlяючись пагор6, що височiв за ним. Я спитав себе, чого хочу, що
шукаю? Може, варто (дишитись тут i просто мидуватися пагорбом, BiH же
такий чудовий>, чи як T:lM KiDKyTb у тому poMaHi... як же BiH зветься? При

цьому Петро сказав Icycy: <Рабi! ,Щобре нам тут бути: спорудимо три ку-
peHi: тобi одного, Мойсеевi одного i одного Iдлi. Чи не то е райu'.

t €вангелiе вiд Марка, 9:5. <Новiтнiй перекпад) Бiбпii у перекладi лiтературною

украiнською мовою Опександра Гижi.
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Апе диявопьське чтиво взяlIо гору.3а кiпька хвидин я подинув у Mpii,
Яуявпяв,нiби я - безстрашний герой з кБiбпiотеки для юнацтва>>: стою
перед замком <Ферлао чи <Ферральба>, готовиil кинутися на пошуки
потаемноi крипти, сховку, де зберiгаеться старезний пергамент. Тиснеш
на серединку трояндовоi квiтки, вирiзьбпеноi на фамiльному гербi, cTiHa
вiдсуваеться, i в темрявi виднiються гвинтовi сходи...

Я перевiв погдяд з горищних спухових BiKoH на BiKHa другого по-
верху, де зн:лходиться дiдове крило. BiKHa у ньому були вiдчиненi на-
встiж - я сам ix вiдчинив, щоб не бпукати будинком у темрявi. Я ма-
шинально почав рахувати BiKHa. Посерединi - вiтальня з балконом.
Лiворуч я нарil(ував три BiKHa: з iдапьнi, з кiмнати дiдуся i бабусi i те,

що веде до кiмнати Molx батькiв. Праворуr - кухня, лазничка i KiMHa-
та Ади. Порiвну. 3 пiвого боку е ще BiKHa дiдового кабiнету i Moei
спапьнi, аде tx не видно, бо цi кiмнати розташованi в гпибинi коридо-

ру, де фасад упираеться в наше крипо, тому Й BiKHa дивпяться в бiк
бупинку, за цим крилом.

Раптом мене охопив неспокiй, нiби порушиди мо€ вiдчуття симетрii.
Коридор пiворуч закiнчуеться дiдовим кабiнетом i моею кiмнаткою, а от
права половина коридору добiгае до спальнi Ади. То що, права частина
коридору коротшq анiж лiва?

Повз мене саме проходила Амапiя, тоr( я попросив iI описати BiKHa

у своему крилi.

- Та пусте, - почапа вона, - на першому поверсi, ну, там, де ми iMo,
с вiконечко, потiм ще одне маненьке. Його ваш дiдусь, хай царствуе, зро-
бив навмисно, щоб ми не ходили за BiTpoM, як зазвичай у селi роблять.
А iншi два вiконця, що видко звiдси, ондечки, бачите - то комора з yci-
ляким хазяйським приладдям. У комору можна зайти i з того боку будiв-
лi. А зверху - ото, бачте, так це Moi вiконця, а iншi два - Moix покiйних
MaTyci й тата покоi та iхня iдальня. Але Ti кiмнати я нiкопи не вiдчиняю,
з поваги до душ покiйних.

- Отже, - мовив я, - BiKHo у кутку Mi;rc вашим крипом i дЦовим -
то iдапьня.

- Щостоту правильно, пане. Решта - то хазяйськi кiмнати.
Усе видавалось таким зрозумiлим i природним, що я бiдьше Hi про що

не питав. Я вирiшив пройтися за праве крило, туди, де знаходиться TiK та
курник.Я вiдразуж зауважив задне BiKHo Амалiевоi кухоньки i розхитанi
дверi комiрчини, куди я з:лходив кiпька днiв тому i бачив граблi, вiдра та
iнше господарське добро. Тiльки от MeHi /Iише зараз спадо на думку, що
комiрчина ця якась занадто довга: простягаеться аж до кутка, що утво-
рюють праве кридо i фасадна частина бупiвлi, Iншими сдовами, комiрчи-
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на тягнеться iDK до кiнця дiдового крила,де виходить на виноградник. Це
видно з вiконця, крiзь яке проблискlпоть крайнi вiдроги пагорба.

Усе начебто цiдком догiчно. Але тут я поставив собi питання: що ж
тодi знаходиться над цiею протя)tною коморою, якщо кiмнати Амалii
закiнчуються там, де сходяться гоповне i праве крило? Тобто що вiдповi-

да€ у правому крипi тому простору,якийзаЙмае дiдiв кабiнет i моя спапь-
ня в лЬому?

Я вийшов на TiK i задер гопову. Так i е, на другому поверсi TaKi caMiciHb-

Ki три BiKHa (як два BiKHa дiдового кабiнету i одне - з Moei спальнi), апе

в ycix трьох щiльно-щiльно причиненi вiконницi. А зверry - безперерв-

ний ряд слухових вiконець, що оперiзуrоть увесь будинок (то вже знаю,

бо оббiгав усе горище).
Я знову покдикав Амадiю, що саме порапася в садку неподалiк. Вiдра-

зу до дiпа - щоб сказапа, що за тими трьома зачиненими вiконницями
нагорi.

- Еъ та нiчо'там нема, - вiдповiпа вона щиро й невимушено.

- Як то - нiчо'? Якщо вже е BiKHa, то за ними ма€ щось бути. I то не

Адусинi BiKHa, бо ii BiKHa дивляться на обiйстя,
Амадiя зробила невдаду спробу вiдкараскатись:

- То бупи справи вашого дrпуся, я про те нiчого не знаю.

3начить, (моя хата скраю>.

- Амалiе, не забивайте MeHi памороки. Питаю, як зiйти нагору?

- А я ж KiDKy, нема там бiльше нiчого, вiдьмачки, IIевно, геть усе на-
чисто повиносили,

- Амапiе, не морочте мене. Туди е хiд чи то з вашого першого повер-
ху, чи то з якоi iншоi трикпятоi кiмнати, трясця iй.

- Ой лепе, не сипте прокдьона}4и, благаю. Бо ж едине,що Господь наш
прокJIяв, - це диявоп. Ваш дiдусь змусив мене заприсятнутися,що я aHi

словом про Ti кiмнати не прохоппюся. I я вiд кпятви не вiдступлюся, бо
як зраджу слово - то й справдi дiдько мене вхопить.

- Та копи ж ви божилися i за що?

- Того ж самого вечора йбожцпася,копи прийшпи <Чорнi бригади>1,

Бо дЦ ваш покiйний так i сказав: <Ану заприсягнiть, - MeHi i MaTyci так
i казав, - що нiчого не бачипи ftнечули,Хоч я й справдi зробпю, щоб ви
нiчого не бачиди й не чули, caMi з Мазулу впора€мося, - Мазулу - то
мiй бiдолашний батечко, - бо як прийлуть <Чорнi бригади> i почнуть

t Були cTBopeHi Муссолiнi пiспя того, як Iталiя пiдписала перемир'я (8 вересня
1943-го). БригадИ мали пiдтримувати порядок i знешкоджуватrr (ворожих> фаrrrlз-
MoBi громадян, yTiM, вони не мапи повновФкень aHi apMfi, aHi подiцii.
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вам припiкати п'яти, ви не витримаете i щось пробевкаете, тож краще,
абиви й справдi нiчого не знапи, бо то пихi дюди - вмiють розговорити
iт,тих,кому вже язика вiдтяпи.

- Амапiе, та це ,( було сорок poKiB тому, i <Чорних бригар уже й
бпизько нема€. I дiд мiй уже на тому cBiTi, i батько ваш, i Ti, хто ходили

у <Чорних бригадаю, давно повмирапи. I божба ваша вже не потрiбна.

- Так, дiдко ваш i батечко мiй уже й справдi давно з Богом,6о добрi
пюдибупи,а Боженько завжди добрих пюдей першими до себе в царство
бере, а Ti, мара ix зна] що за пиходii, так Ti нiколи не вмирають.

- Амапiе, заспокоЙтеся, вЙна вже давно скiнчилася, i вiдтодi HixTo
вже п'яти не пришпарю€.

- Ваше слово MeHi - як iстина Божа, апе Паутассо, що с/ryжив у тих
бригадах, досi cToiTb у мене перед очима. Так ось, тому Паутассо тодi ще
й двадцяти poKiB не бупо, BiH i досi по цiй землi ходить. У Корсельйо
мешкае i раз на мiсяць у справах cBorx до Солари навiдуеться; мае у наших
крмх цегдяну фабрику i запанував дуже. А у нас ще багато хто пам'ятае,
з чого BiH таким паном став, i як бачать його, то переходять на iнший бiк
вулицi. Може, й не припiкають п'яти бiльше, апе як побожипась, то вже
побожипась, i квит. HaBiTb наш панотець мене вiд кпятви не позбавить.

- Отож, HaBiTb якщо я досi нездrжаю, а моя жiнка думаq що ви мене
тут на ноги ставите, ви не ска)кете, HaBiTb якщо знаете, що то MeHi може
зашкодити?

- Та хай мене грiм поб'е i кiстки повсихають, як я вам, паничу Ямбо,
хоч щось на шкоду зробпю, апе ж обiцянка е обiцянка, хiба Hi?

- Амалiе, ну ж бо, скажiть, чий я онук?

- Таж дiда вашого, це ж як Божий день цевно.

- Тож я единий дiдЬ iпадкоемець, i все, скiльки сяr.ае око, тутечки
мое, так? А як не cKaDKeTe, як зiйти нагору в Ti кiмнати, це все одно, якби
ви у мене щось украли, так я кажу?

- Нехай мене грiм поб'е, якщо я копись хоч крихту хазяйську вiзьму!
Хiба ж таке може бути, коли я кожного Божого дня отут гаррапц випи-
зуючи вам будинок, щоб бlв,як картинка.

- Так от, оскiпьки я онук свого дiда, значить,усе, що я BEIM кажу, це Hi-
би каже BiH сам, тому вiд його iMeHi я звiдьняю вас вiд кдятви. Подиться?

Я викпав на стiп три дуже вагомi арryменти: мое здоров'я, мо€ право
впасностi на все, що е навкопо, i мо€ пряме походження вiд дiда з yciMa
привiлеями, що звiдти виппивають. Амапiя не могпа бйьше опиратися
i, врештi, здалася:

- Пан Ямбо значущiший бiльше за нашого парафiяльного священи-
ка i <Чорнi бригади>, еге ж?
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Амалiя провепа мене коридором на першому поверсi, що в правому
крилi, аж за KiMHaTy Ади, до шафи, що тхнула камфорною опiею. Вона
попрохапа допомогти iй трiшки змiстити шафу,а за нею показапа заму-
poBaHi дверi. Копись це був вхiд до кап/Iички. I_{e бупо ще за часiв моrо
;lрадiда, того, що заповiв усю садибу дiдовi, копи у бупинку бупа дiюча
капдичка. Неведичка, апе ii було цiпком достатньо для того, аби по недiлях

уся сiм'я збирапася разом i сiльський священик правив спужбу. Копи мас-
ток перейшов до дiда, BiH, хоч кожного Рiздва i дбав про вертеп, не був
дюдиною набожною, тож зачинив дверi, i капличка занепала, Лави звiдти
забрали i порозставпяли ло KiMHaTax на першому поверсi, а я, позаяк
каппичка спорожнiла, випросив у дiда поставити там кiлька полиць з
горища з MoiM дрi6'язком i бiгав туди ховатися i ще бозна-що робити. А як
про мiй сховок прознав наш священик, то тут-таки попрохав винести хоч
би освяченi KaMeHi з вiвтаря, аби я не вчинив якого над ними глуму. Щiд

дозвопив йому забрати ще й статую Божоi MaTepi, дискос, посудину з мир-

рою та це й скинiю на додачу.
Якось надвечiр, у Ti часи, копи селище переходило по черзi вiд чор-

нобригадникiв до партизан (а Tiei зими саме хазяйнували <Чорнi бри-
гади>, а партизани, принаймнi так казали, вiдiйшди високо в гори
ЛанГе), хтось прийшов i попрохав дiда сховати чотирьох молодикiв, за
,1отрими женуться фашисти. Як я зрозумЬ, вони ще не бупи партиза-
нами, але заблукали, ilдучи в гори саме д/Iя того, цоб приеднатись до

руху Опору.
Moi батьки, сестра i я не бупи при тому присутнi, бо поrхапи у гостi

до материного брата, нашого дядька, якого евакуювали до Монтарсоло.
У бупинку пишилися лише Марiя, Мазуrry, Амапiя i, звiсно, мй дiд. BiH
змусив обохжiнок побожитися,що вони нiзащо в cBiTi нерозкажуть про
те, що тут коiться. А щоб напевне - то дiд вiдправив lx спати. От пишень
Амалiя тiдьки вдавала, що спить, а сама тихенько десь причаiпася i пiд-
глядала за тим, що вiдбуваеться..Щесь бдизько BocbMoi rлриftшпп четверо
молодикiв, дlл разом з Мазуrry провели ix до каппички,дали щось попоiс-
ти, а caMi пiшди за цеглою та вiдеречком з цементом. Потому,хоч i не були

у тiй справi майстри, замурувади дверi, затудивши rx шафою, що ранiше
стояпа десь-iнде. Вони якраз встигли до приходу чорнобригадникiв.

- Якби ви бачипи'lхнi писки! Хвалити Бога, lхнiй годова був не такий,
як iншi, HaBiTb рукавички носив. BiH поводився з дiдом увiчливо, бо, ма-
буть, йому сказали, що дiд мав землю, а як вiдомо, ворон ворону око не
виклюе. Вони походили "tуди-сюди,'навiть на горище пiдiймапися, але
помiтно було, що дуже поспiшали, тож робили це пише для того, щоб
сказати, що вони ft там дивилися, як хто спитае, Поспiшали, бо мапи ще
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обiйти хутори, адже бiльш iMoBipHo, що ми, сепяни,хова€мо свой саме
там. Не знайшовши нiчого, гостi попрощапися,а старший вибачився пе-

ред дiдом i, гаркнувши <Спава, дуче!>, пiшов геть. А дiд з Мазулу були
хитрючi писиiтеж вiдповiли <Слава!> Ото бупо й по всьому.

Скiльки пишапись Ti TaeMHi гостi в xaTi, Амапiя гадки не мапа. Жiнка
стала нiмою i гпухою, знада лише, що кiлька днiв вони з матiр'ю мали
готувати кошики з хлiбом, вином i ковбасою, а потiм,якогось дня, коши-
ки вже бупине потрiбнi. Коли ми повернулися додому, дiд тiльки сказав,

цо пiдпога у каппичцi почаlrа просiдати, i будiвельники, укрiпивши ii,
задпя перестороги зiлмурувапи вхiд, аби цiкавi дiтпахи не бirали подиви-
тися i ненароком не заподiяпи собi шкоди.

- Гаразд, гаразд, - мовив я до Амалii, - iз загадкою розiбрапися.
Апе якщо пiдпiльники сидiли там не один день i дiд HaBiTb носив iM
iжу, позмк дверi замурувапи,туди все одно мо)ша бупо знайти якийсь
хiдник.

- Клянуся, я й разу не питала себе, через яку дiрку вони виходять чи
зzlxoдятb, бо як ваш дИ що зробив чи сказав, то для мене - закон.3*у-

рував дверi? Гаразд, значить, дlrя мене нема€ тут бiпьше каппички, i зараз

нема, А як BiH заборонив MeHi про Hei казати, так це все одно, що я про
все це забупа. BTiM, а чому ви заговорили про <нужник>?

- Не <нужник>, Амапiе, а <хiдник> - це мiсце, через яке ми з:rходимо

до кiмнати i виходимо звiдти.

- А хiба вони не могпи пiдiймати кошика на мотузцi через BiKHo,

а потiм через те,( таки BiKHo вночi пiти геть? Могли ж?

- Hi, Амалiе, не могли, Бо тодi одне з BiKoH було б вiдчиненим, а звiд-

си видно, що вони Bci закритi зсередини.

- Ой, ти диви, а я ft не подумада про таке. Я завжди казапа, що ви
найрозумнiший з ycix. Апе як тодi туди дiставалися мiй бiдолашний тато

i стариil пан, ваш дiд?

- Отох<-6о, that is а questionl.

- Що?

Що ж, хоч i з запiзненням у сорок п'ять poKiB, але Амапiя поставила

дуже правидьне питання. А от пгlп<ати вiдповiдi я маю сам. У пошукiлJ( хоч
якого-небудь хiдника, отвору чи rратець я знову обiйшов увесь дiм,
Я вздовж i впоперек обходив коридори годовного крипа i обидва поверхи.
HaBiTb, подiбно до чорнобригадникiв, обнишпорив нижнй i горiшнiй
поверхи Амапiевого крипа. Анiчогiсiнько.

l I_1e питання (анzп.).

2о7



Не треба бути Шерпоком Холмсом, аби дiйти единого сцrшного ви-
сновку: хiдник у капличку з горища. З капдички на пiддашшя мох<на бупо
втрапити невеличкими сходами, що бу[и повнiстю iзопьованi. Пробпема
в тому,що власне на горищiцей вхiд не знйти.Втiм,це чорнобригадникам
не знайти, але не Ямбо. Уявiмо, що коли я приiхав додому, дiлусь сказав,

що каппички вже нема€, i я посrцzхався, тим паче, що, гадаю, там я поскпа-

дав дорогi серцю речi. Але з огlIяду на те, яким я був шанувальником го-

рищ, напевне мав знати туди хiд, тож продовжував лазити до каплички,
тiпьки тепер ще з бiльшим завзяттям, адже вона дпя мене стала та€мним
сховком, i як я вже там причаюся, то мене HixTo не мiг знаЙти.

Не пишалося бiпьш нiчого, як запiзти на горище правого крипа. Саме
починапася гроза, тож наразi там ма€ бути не парко. Я мiг не поспiшаючи
зробити непросту i неквапну справу, адже треба бупо попересувати все,

що нагрома дилося на горищi у господарськй частинi будинку - i це були
аж нiяк не предмети мистецтва. Горище бупо вщерть напхане старим не-
потребом: старезними дверима й балками, що задишилися пiсля якоiсь
перебудови, рулонами копючого дроту, битими дзеркапами, там же лежа-
ла пака старих укривал, щiльно зв'язаних мотузкою та загорнених у цера-
ту, непотрiбнi скринi дпя борошна i скринi звичайнi, що rx вiками точипи
черви i KoTpi поскладади одну на одну. Пересуваючи увесь той непотрiб,
я ледь ухиJuIвся вiд доцок, що петiпи MeHi на голову, загаIIяв у долонi
поржавiлi гвiздки, але жаданого потаемного хiдника так i не знаЙшов.

Потiм MeHi спапо на думку, що слiд шукати зовсiм не дверi. Адже дверi
не можуть вiдчинятися назовнi, позмк жодна iз cTiH горища не е глухою.
Bci чотири стiни, i поздовжнi i поперечнi, дивляться на обiйстя. Отже,
якщо треба шукати не дверi, значить - лаз. Ох i бовдур же я! Як це MeHi

ранiше не спапо на гадку, про це ж HaBiTb у <Бiблiотецi для юнацтва)
пишуть. MeHi не стiни треба обмацувати, а пiдлогу.

Одне дiло сказати, а iнше - зробити.3 пiдлогою гiрше, анiж зi стiнами.
Потрiбно було перелазитичи наступати на найрiзноманiтнiшi речi: роз-
киданi дошки, поламанi сiтки з лiжок чи койок, купи залiзних будiвельних

рейок, старезне вопяче ярмо, HaBiTb знайшдося сiдло KoHeBi. А помiж yciM

цим - скупчення мертвих мух, що позалiтапи сюди ще в минупому роцi,
ховаючись вiд перших хоподiв, але не спромог/Iися ik пережити. Про па-
вутиння, що звисае вiд однiеi стiни до iншоi, немов cTapi штори у колись

розкiшному зачарованому замку, годi й казати.
У слухових BiKHax раз по раз спап:шувала блискавка, i на горищi ста-

вапо чимдапi темнiше, HaBiTb попри те, що надалi злива вщухJIа, а цроза
покотидася деiнде. Вежа Алхiмiка, загадковий замок, бранець Казабепли,
таемниця Моранде, Пiвнiчна башта, таемниця 3алiзноi Маски, старий
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мдин, загадка Аквафорте... Святий Боже, я ж сиджу на горищi пiд час
справжнiсiнькоi грози, вiд удару блискавки MeHi на голову може впасти

дах, а я спостерiгаю за цим очима старого букiнiста, <Старожитне пiд-

дашшя> - пiдписавшись <Берна)к) чи <Катапанi>, я мiг би написати ще
одну дитячу оповiдку.

Врештi, я на щось натрапив. Пiд шаром незбагненних безформних
предметiв виднiлися схiдцi.Обдерши в кров руки, я розчистив простору
дiпянку, i ось вона - Жадана Винагорода смiливому шукачевi: лаз. Крiзь
нього ходипи дiд, Мазулу, та й я сам бозна-скiльки разiв ступав сюди
ногою, переживаючи наяву купу найрiзноманiтнiших пригод, прочитаних
на cTopiHKax книхок. Ох i дивовижне ж у мене бупо дитинство!

Лаз вiдкривався дуже легко, HaBiTb попри те, що, пiдiймаючи кришку,
я здiйняв величеньку хмарину куряви, адже за пiвстодiття у цi щiлини
позабивапося чимадо бруду i пипу. I_{iKaBo, що там, пiд лазом? Епемен-
тарно, Ватсоне, - схiдцi. I це дiйсно цiкаво, HaBiTb попри те, що вони
майже недоступнi, особдиво для Moi'x старечих нiц що вже надилися вiд

двогодинного нахипяння-розгинання i тагання всiпякого мотпоху. Без-

cyMHiBHo, у дитинствi я вiдчиняв паз одним махом, та наразi я вже по-
важний шiстдесятирiчний старець, а все одно поводжуся, немов малий

розбишака, що намагаеться вкуситп себе за паlrьця на нозi (iй-6о, я й, на

гадцi не мав нiчого такого, аrrе, як на мене, не бупо б нiчого дивного, якби
я, дежачи вночi пiд ковдрою, намагався вхопити себе за падець, хоч би
на закпад).

Коротше, я таки сrýrстився. Унизу була майже суцiльна темрява, пише
кiпька тоненьких промiнчикiв свiтпа пробивапися крiзь вiконницi, що
вlке закривапися дуже погано. У пiтьмi KiMHaTa видавалася ведичезною.

Я поспiхом пiшов вiдчиняти BiKHa - як i очiкувалося, капличка була
такого ж розмiру, як дiдiв кабiнет i моя спапьня разом узятi. Недалечко
стояв напiврозвапениЙ позопочениЙ вiвтар,6}lя якого впритул були чо-
тири матраци - пiжка, на котрих спапи втiкачi. Але, oKpiM цих матрацiв,
вiд tхнього перебування у капличцi не залишипосяйспiду. HaToMicTb бупи

спiди того, що у KiMHaTi мешкали й до них, принаймнi я.

Проти BiKoH уздовж стiни стояпи стелажi, повнi друкованоi продукцii:
журнапiв, газет.,Усi вони були розкладенi на декiлька cTociB, рiзних за-
ввишки, нiби йшлося про зовсiм рiзнi колекцii. Посеред кiмнати стояв

довгий стiп, обабiч котрого - два стiпьцi. Поряд з тим мiсцем, де ко[ись
бупи вхiднi дверi (про це свiдчила непрофесiйна кпадка, зроблена MoiM

дiдом разом з Мазулу нашвидкуруч,усього за годину: цемент вип'ячувався
помiж цеглинами,6о кпадку порiвняпи кельмою лише ззовнi, з коридору,
а тут лишили все, як е), я зауважив вимикач. Власне, я й не сподiвався, що
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засвiтиться хоч одна лампа i, як виявилось, недарма. Незважаючи на те,

що зi степi рiвновiддалено одна вiд одноi висiдо кiпька люстр на бiдих
платах, жодна з них не засвiтилась. Можливо, за пiвстолiття мишi попе-

регризапи дроти, якщо, звiсно, спромогlrися пропiзти крiзь лаз у пiдпозi.
BTiM, це ж мишi... Може, замуровуючи дверi, дiд з Мазупу caMi зiпсували
проводку.

Але о цiй порi денного свiтпа MeHi бупо цiпком достатньо. Я почував-
ся, наче лорд Карнавон, що вперше за кiлька тисяч poKiB ступа€ ногою до
гробницi ТутаЕкамона. €дина небезпека,якоi слiд було остерiгатися, - це

укус таемничого скарабея, що столiттями чатував у засiдцi. Ймовiрно,

у KiMHaTi все було саме так, як я запишив, коди приходив сюди востанне.
BTiM, мабуть, не треба вiдчиняти BiKHa занадто сидьно, аби ненароком не
порушити дрiмливу атмосферу цiеi каплички.

У мене HaBiTb не стадо духу погпянути, що ж дежить у тих стосах. Але

цо б то не було, воно належало MeHi, лише MeHi - то були Moi особистi

речi, бо iнакше вони б лежапи } пiдовому кабiнетi i дядько з тiткою давно
б позносили tx на горище. От я й питаю: наразi, нащо MeHi все згадувати?
Людей нагородили пам'яттю як тимчасовим напiвзасобом, затичкою, бо

дпя них час сплива€ дуже cTpiMKo, i що минуло - те минуло без вороття.
А я мав привiлей смакувати все аЬ очоl. Я знову робив те ж саме, що й
тодi, Як Пiппiно, починаючи iз старечих рокЬ iшов до poKiB cBoei квiтучоi
юностi. Тепер я мiг притримуватися того, що вiдбуватиметься зi мною
опiсля, бо, врештi-решц це те ж саме, що коiлося зi мною тодi.

У каппичцi час нiби зупинився. Хоча Hi, стривайте, BiH не зупинився,
BiH повернувся ншад. I_{e все одно, що перевести годинниковi стрiлки на

добу назад. I зовсiм нева)кпиво, що вчорашня четверта година схожа на
сьогоднiшню, вам достатньо знати (а я це,6езсумнiвно, знав), що зараз
четверта година вчорашнього дня. Чи дня сто poKiB тому. Мабуть, саме
так почувався дорд Карнавон.

MeHi спало на думку, що якби у цю мить мене побачили чорнобригад-
ники, вони б думапи, що зараз за BiKHoM лiто 1991 року, але насправдi
(i про це знав лише я) зараз длJI мене надворi cToiTb лiто l9tИ року. Тому
HaBiTb офiцеровi чорнобригадникiв у рукавичках довелося б зняти капе-
пюха, адже BiH входив би до Храму Часу.

l Буквальний переклад з латини - овiд яйця>,тобто (з самого початку>.



1 1. нА пlскАх кАпокАБАни

Безлiч днiв я просидiв у капличцi. Коли за BiKHoM спускався вечiр, я,

прихопивши стос журналiв чи гшец спускався вниз до дiдового кабiнету
й у свiтпi зеленоi пампи, увiмкнувши радiо (наразi я вже вiрив у те, що
воно й справдi BBiMKHeHe), цiлими ночами tx роздивпявся, намагаючись
сплавити в одне прочитане й почуте.

На полицях у капличцi бупо багато KoMiKciB, дитячих журнапьчикiв i
альбомiв, якi хоч i не були гарно обплетенi, але лежали у рiвненьких i
впорядкованих стосiш. Поза всiляким cyMHiBoM, це не були дiдовi речi,
про що також свiдчипи дати: я знаЙшов випуски за 1936-1945 роки.

Може, як я вlке встит зрозумiти з розповiдей,Щжаннi, дiд належав до
iншоi епохи, то)t xoTiB, щоб я читав СалЫарi чи,Щюма. А я, щоб не при-
гнобпювати права cBoei фантазii, тримав усе це добро поза зоною досяж-
HocTi його контролю.,Щеякi випуски датувапися ще 1936-м, коли я ще не

ходив до шкоди, а отже, якщо не дiд приносив MeHi цi журнапьчики, то,

значить, це постарався хтось iнший, Через цi журнали стосунки мiж дiдом
i батьками HaBiTb могли стати напруженими: кЯкого греця ви дозвопя€те
йому читати такий непотрi6?> - а батьки виправдовувались, нагадуючи,

що дещо з цього непотребу вони й caMi змалку читапи.
Впасне, у першому cToci лежали кiлька жlryналЬ <КоРР'ере Dе| пiккопi>

за 1936 piK, на яких був вiдлiк: <PiK XXVIII), але не Фашистськоi ери, а вiд

дня заснування цього ж таки журнапу. Отже, <Корр'ере Dеi'пiккопi> icHyBaB

ще на початку стопiття,тож Moi батьки в дитинствi теж читали цей журнал.
Можливо, вони читаючитiллlилися набагато бiльше, анiж я спухаючи.

Хай там як, а читати <Kopp'epiHo> (чомусь захотiпося назвати його саме

так) було все одно, що заново пережити захват i напружену цiкавiсть тих

днiв. Проте у журнапi однаково вiдсторонено писали i про фашистськi

2,1"|
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подвиги, i про вигаданi cBiTl,t, в яких жида купа незвичайних, казкових i
кумедних icToT. На cTopiHKax видання можна було знайти як icTopii, спов-
HeHi ревного фашизму, так i роздiленi на квадратики сторiночки iз, вочевидь,
американськими комiксами. €дина поступка традицii - з KoMiKciB прибра-
ли реплiки, задишивши (хмаринки) лише для краси. Bci комiкси <Kopp'epi-

но) коментувадI-{ся або довгими статтями, якщо тема була серйозною, або
короткими дитячи}Iи вiршиками, якщо то були, власне, кумеднi iс,горii.

<Qui соmiпсiа lhчvепturа - del segпor Вопаvепturаu - nTy, початок аван-
тюри любого пана Бонавентури>. Безсумнiвно, в MeHi щось ворчши.7Iося,

коди я читав цi icTopii про синьйора 1, неймовiрних бiлих штанях зi схо-
жими на трапецii широченнIlми хопошами, який. завдяки cBoiM несподi-
ваним пригодам на початку icT,opii завжди так само несrrодiвано отриму-
вав мiльйон лiр (i це в час, пякбlл я лишень мав тисячу лiр зарплати>), а

наприкiнцi втрачав геть усе до копiечки i лишався бiдним, як церковна
миша, й знову чекав на свiй несподiванtrй талан. Може, BiH так само тринь-
кав грошi, як i бiдолашний пан Пампурiно (<знов Раdенькuй Пампурiно, все

процвuнёрuв на хаmuну>>). З авторського стилю i з пiдпису художника було

зрозумiло, що це нашi комiкси. Так само iталiйськими були icTopii про
оБабку та NIурашку>, Калоджеро Сорбару, про MapTiHa Мума, що uбув

легший за пушинку й залетiв аж на хмаринку>, про професора Ламбiккiнi,
що винайшов супербарви, вiд яких 66рази на його картинах оживади,
тому й оселя у нього завжди кишiла клопiткипrи персонажами з минуло-
го, як-от Несамовитий Роланд, чи ошапiлий коропь з кододи карт, що
казився,6о иого скинули з престолу у казковiй KpaiHi чудес.

HaToMicTb американськi комiкси були фантастI,1чними, в них головним
tеро€м був KiT Mio Nlao (в оригiналi його зва;rрл tDелiкс), х;l;tамт,ядникl,r у
кодонiальних мундирах Бiбi та Бiбо, а також Форт,ilнелло, ;\р,;iбальдо
й Петронiлла - цi мальованi персонажi, що MeIlIKa;Ttt в <Крайслер-6iл-

дiнГ>, щораз вил'ячувалися з-за меж картинкI{.
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Але найдивовижнiше те, що у <Kopp'epiHor> писапи про пригоди Мар-
MiTToHe (BiH був одягнений достоту так, як Moi сопдатики з Краiни Що-
статку), котрий, чи то через вдасне безталання, чи то через придурку-
BaTicTb вусатш( командирЬ у формi, наприкiнцi icTopii завжди опинявся

у в'язницi.
3 MapMiTToHe був поганенький BoiH, та й фашист нiякий, одначе чо-

мусь його все одно ввепи в аж нiяк не комiчнi, навпаки, сповненi хоробрих
подвигiв icTopii про наших солдат, KoTpi 6'ються за те, щоб кцивiлiзувати>

Ефiопiю (в icTopii, що звалася <Ijultimo rал, ефiопiв, якi боролися проти
iталiйського вторгнення, називали <грабiжниками-мародерамип), або як

у KoMiKci ,<Ikroe di Villabermosc> фашистськi вiйська протистояпи iспан-
ським республiканцям, KoTpi Bci як один бупи вдягненi в червонi сорочки.
Певна рiч, що в цiй icTopii замовчували, що iтапiйцi бипися i за одних, i
за iнших: однi на боцi фапангiстiв, а iншi - на боцi Iнтернацiонапьних
бригад.

Поряд iз стосом <Kopp'epiHo) пежади номери <Вiпmорiозо>, У цьому
журналi, до всього, бупище й копьоровi альбоми, перший випуск якого

датувався 1940 роком. Отже, копи MeHi виповнидося десь BiciM, я вже
потребував клiтератури для дороспих> - KoMiKciB з реплiками у хма-

ринк:rх.
I тут шизофренiя бупа всеохопдивою. Починапося все пригодами

найрiзноманiтнiших тваринок в Зооландii, як-от пригоди жирафеняти

Щжирафоне, рибки Апрiлiно, мавпеняти Йоftо, або епiчно-комiчних по-

двигiв Пiппо, Пертiки i Палли, чи Алонцо-Алонцо (просто Алонцо, щоб
коротше), котрого схопили за викрадення жирафеняти, а ще радiсне
оспiвування наших минупих перемог i тих, що трапдяпися на вiйнi
теперiшнiй.

Апе найбiдьше мене вразипипригоди солдата Романо, бо у цих KoMiK-
сах майже з iнженерною точнiстю описувади смертоносну зброю: танки,
винищувачi, торпеди, пiдводнi човни.

Завдяки розкреспеним статтям на cTopiHKax дiдових газет я вже на-
вчився звiряти те, цо написано в якомусь журналi за певне число, з реаль-
ними датами тогочасся. Отже, пригода пiд назвою <На А. О. I>.6ула дато-
вана 12 лютого 1941 року. А в лютому того ж року ангпiЙцi атакували нас

у Еритреi i вже 14 пютого заiлняли сомалЙське Моfадiшо, хоча, як вида-
валося, ми ще мiцно тримали Ефiопiю у cBorx руках, тож дуже спушним
сюжетним поворотом було вiдправити нашого героя (що тепер воював у
ЛiBii) на схiдноафриканський фронт. BiH вiдбував до герцога Аоста, що
наразi командував нашими сипами у Схiднiй Африцi, з цiлком таемною
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мiсiею - щоб вiддати конфiденцiйне повiдомлення. А дiставався BiH Пiв-
нiчноi Африки через Судан, що його дiлипи мiж собою €гиптяни й англiй-

цi. Щивно,6о ж бупа така штукенцiя, як радiо, та й до всього повiдомпен-
ня те виявилося зовсiм не конфiденцiйним (у ньому писадося <Вистояти
i перемогти>), неначе герцог Аоста таким чином просто розважався. Апе
хай там як, а Романо разом зi своiми друзями вiдбував у мiсiю, дорогою
потрапдяючи у безпiч пригод - чи то з дикими племенами, чи то з англiй-
ськими танками, впасне, з yciM, що дозвопяе автору якнайчастiше пока-
зувати блиск гартованоi сталi.

tr& ЕЁ
dl ж orrlr l аjшir с}дуlll

У березневому HoMepi, копи англiйцi вже великими сипами зайшпи в

Ефiопiю, здавадось, единим, хто ще про це не знав, був сопдат Романо, що

розважався по/Iюванням Еа анти/Iоп.5 квiтня Аддис-Абеба впала, й iтадiй-
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цi вiдiйшли у Галла Сiдамо i Амару, а граф Аоста поспiхом TiKaB до Амба
Аладжi. Романо й далi був незламний, BiH знаходив час HaBiTb для того,

щоб поганятися за слоном. IMoBipHo, i Романо, i його читачi гадали, що
слiд повертатися до Аддис-Абеби, незважаючи на те, що iмператор Неryс,
якого скинули piBHo п'ять poKiB тому, знову був прlл владi. У HoMepi за

26 квiтня урадiоприймач Романо влучипакуля,вивiвши його з паду. Зна-
чить, радiозв'язок у солдата все-таки був i ранiше. Тодi незрозумiло, чому
BiH був зсlвсiм необiзнаним у тому, що вiдбуваеться насправдi.

У серединi травня ciM тисяч солдаl,, у якиlх уже закiнчlлвся ttpoBiaHr i

босприпаси, здаються, а з ними потрапля€ в поlrон i герцог Аоста. Звiсtrо,

чl.rтачi цього дитячого журнальчика могли й не зна,rлt про це, але ж calvl

герцог мав би. HaToMicTb, коди солдат Романо у HoMepi за 7 червня наре-

штi знаходить герцога у Аддис-Абебi i передае йому повiдомдення, герцоц
виявдяеться, цвiте i пахне, живий-здоровий i аж пирска€ оптимiзмом:
<3BicHo, MrI стоятимемо аж до цiлковитоi перемоги>.

'S} 
-*ýýlsтЁRЁ Е vt}lсЕfrq1,, с€Rта Ё &Еsisтq,ЁЁа{о

Elt+o л ч{ТТоЕtД ВДФqluflТД vol RGs'(Е*ЁТ* СОН
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Вочевидь, номери журналу були cTBopeHi за кiлька мiсяцiв до цiсi
низки подiй, i редакторам <Вiтторiозо) просто не стало духу припинlIти
iсторiю про Романо. Вони друкували ii Й надалi, гадаючи, що до iталiЙ-
ських дiтпахiв не доходять cyMHi новини з фронту, BTiM, мождиво, все так
i бупо.

216 i

ý



У третьому cToci пежали icTopii про MiKKi-Mayca, хоч там же, поряд
з дiснеiвськими iсторйми, друкували i пригоди хороброго Балйли, як-от
у <ПрuzоDах юн2u з субмарuнu>. Проте, прогпянувши пише кiпька випус-
KiB, я почав простежувати перетворення, що почали вiдбуватися з миш-
кою на початку 1941-го, коли у iруднi того ж таки року Iталiя разом з
Нiмеччиною вступипи у вiйну зi США. Я звiрився з дiдовими газета-
ми - i дiйсно, все сталося calмe так. Одначе ранiше я гадав, що це аме-

риканцi втомипися вiд безперервних гiтлерiвських вибрикiв, тому всту-
пипи у вiйну. А виявилося, що це саме Гiтпер з Муссолiнi першими ii
оголосили. Мохсливо, сподiвалися, що зможуть за пiдтримки японцiв за
кiлька мiсяцiв здихатися ворога. Але, оскiпьки негайно висадити загiн
СС чи чорнобригадникiв, аби захопити Нью-Йорк, було, звiсно, ней-
MoBipHo складним завданням, то вiйна з американцями точилася на

фронтах дитячих KoMiKciB. Уже кiдька poKiB, як у KoMiKcax прибрали хма-

ринки з реппiками, замiнивши ix ремарками пiд малюнком. Пiзнiше (i я
це вже зауважував у кiлькох iнших виданнях) американськi героi поча-
ли просто зникати у безвiсть, а на txHboMy мiсцi з'явпялися iтапiйськi
замiнники. I врештi, прийшпа та страшна година, коди така доля спiтка-
ла i MiKKi-Mayca - BiH помер. З тижня у тиждень iсторiя тривала, нiби
нiчого не сталося, але тепер, без жодних пояснень, у нiй з'явився новий
герой - такий собi Тоффопiноl. Ъффопiно вже був не мишеням, а дю-

диною, хоч i досi мав чотири пальцi, як пюдиноподiбнi дiснеiвськi звiрi,
а його лрузiв усе одно звапи MiMMa (хоч ранiше вона звалася MiHHi), i
Пiппо. Як сприйняв я тодi те, що мiЙ cBiT розсипався, обвапювався? Може,

цiпком спокiЙно, адже за якусь мить американцi з героiв перетворипись
на поганцiв. А чи усвiдомпював я тодi, що MiKKiMayc - американець?
Певно, така раIIтова змiна обставин буладпя мене справжнiсiньким кон-
трастним душем, а поки я переймався несподiваними перипетiями пiте-

ратурних персонажiв, перестав звaDкати на несподiванi повороти подiй

у реапьному cBiTi, у якому жив сам.
Пiсля MiKKiMayca я перейшов до невепичкоi купки журналiв пiд на-

звою (Аввентурозо>. I цей журнап змiнив геть усе, ПершиЙ номер дату-
вався 14 жовтня 1934-го.

Навряд чи я сам мiг купувати цей журнал, оскiльки на той час мав
безмапь три рочки. Так само малоймовiрним видаеться, щоб MeHi його
купувади мама чи тато,6о то бупи зовсiм не дитячi комiкси, але американ-
cbKi комiкси дlrя дорослих,хоч i не конче повнолiтнiх, Отже, цi видання я
дiстав набагато пiзнiше, вимiнюючи rx на iншi журнади. А от альбоми до

l Iтадiзована форма MiKKi-Mayca звалася Тополiно, вiд topoliпo - мишеня.
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цих KoMiKciB, хоч i за кiпька poKiB по тому, куправ, безперечно, я сам. То
бупиапьбоми великого формату в надзвичайно барвистих i яскравих о6-
кладинкiлх, на яких, неначе у трейлерi до фiпьму, анонсували подii, що
вiдбуватимуться на cTopiHKax KoMiKcy.

Отже, цей я<урнап разом з кольоровими апьбомами вiдцрив MeHi очi
на новий навколишнiй cBiT. Просто починаючи з першоiж сторiнки пер-
шого номера <Аввентурозо), що називався <Зруйнування свiпу>>.Годовно-
го героя звали Фпеш [ордон. Сюжет був у тому, що за допомогою пастип-
ки, cтBopeнoi таким собi лiкарем I-{appo, Флеш опинився на планетi MoHlo,
де править жорстокий i лютий диктатор на ймення MiHI зi страIценно
азiатськими рисами обдиччя. Склянi хмарочоси на космiчних платфор-
мах, пiдводнi MicTa, царства, що поросли гiдлястими деревами неймовiр-
них розмiрiв, героi в образах пишногривих Людей-Левiв, Людей-Сокопiв,
Людей-Магiв, приспужникiв царицi Урази - такою була Монrо. Bci у вiд-
верто-синкретичному омзi, що бiпьше нагадував масовку у фiльмах про
середньовiччя. Купа таких собi робiн-ryпiв,у кольчугах i панцир:D( з яки-
мись варварськими шопомами, хоча дехто (переважно придворнi) були
зодягненi у мундири драryнiв, кiрасирiв чи уланiв, як в оперетах початку
стопiття. I геть yci - i поганцi,i героi - були озброенi водночас i пуком
зi стрiлами чи хоподною зброею, i небаченими променевими гвинтiвками.
Та й транспортнi засоби у нлжбули найрiзноманiтнiшi: вiдтаранних возЬ
до мiжпланетних кораблiв з гопкоподiбними носами, схо)tими за киспот-
нiстю копьорiв на атракцiоннi епектромобiдьчики у пуна-парку,

Гордон був гарним бiлявчиком - просто чистокровним арiйцем. Про-
те, над усе на cBiTi, гадаю, мене вразипи Micii цього неймовiрного героя.

Впасне, якi героi оточувапи мене до нього? Зi cTopiHoK шкiльних пiдруч-
никiв i шпальт iтаЛiЙських газет на мене дивилися peBHi поборники, лад-
Hi за командою вiддати життя й останню краплину KpoBi за дуче.У рома-
нах дев'ятнадцятого стопiття, що я вже читав на той час завдяки дiдовим
старанням, я зустрiчався з дюдьми поза законом, що боролися проти сус-
пiльства. I майже завжди робили це або з особистих iHTepeciB, або через
те, що були вродженими лиходiями. Хiба що граф MoHTe-KpicTo дещо
видiлявся, хоча й BiH мстився за особистi образи, а не за стрФкдання
всього суспiльства. Врештi, HaBiTb мушкетери, що боролися на cTopoHi

добра i яким не бракувапо почуття справедIIивостi, чинили Bci cBoi по-

двиги, боронячи честь мундира (мушкетери короля проти гвардiйчiв
кардинада), через особистi вигоди чи капiтанський чин.

А ось Гордон був зовсiм iншим героем - BiH ревно боровся проти
деспотизму. Мождиво, тодi дпя мене мапого MiHr був уособпенням Катю-
ги-Сталiнька, комуняцького ведмедька, хоча в ньому не можна було не

219



зауважити i рис, притаманних нашому диктаторовi, у руках котрого бупа
беззаперечна влада розпоряджатися долями cBoix пiдданих. Певно, саме
Гордон Флеш став для мене першим утiпенням безстрашного героя (це я
можу сказати тепер, перечитуючи цю iсторiю пiсдя стiлькох прожитих
poKiB; тодi навряд чи я це розумiв) визвольноi вiйни, що провадить свою
боротьбу десь в Абсодютнiй Далечi, пiдриваючи броньованi астероiди

у да1Iеких гадактикzlх.

Я почав гортати й iншi альбоми, раз по раз вiдчуваючи, як з кожною
сторiнкою розгоря€ться в MeHi таемниче полум'я. У тих альбомах я зустрiв
героiв, про яких MeHi нiколи не розповiдалщ Moi шкiльнi пiдручники. Про
Чiно та Франко1, що прочiсувади джунгпi вздовж i впоперек. Героi в пас-
те/Iьних Toнilx i бдакитненьких сорочках <Патрупя Слоновоi Кiсткиr>, що
мають наг/Iядати за непокiрними племенами, a/Ie над усе - заважати
пройдисвiтам-торговцям, що продавали рабiв i слонову KicTKy й експлу-
атували кодонiальний люд (якi ж цi бiлi неriдники, так кривдити гарних
чорношкiрих пюдей!), про захоплюючi сафарi на носорогiв i гонитви за
торговцями. I, дивина, з гвинтiвок видiтало не таке знайоме uЬапg-Ьапg,

чи хоч би таке рiдне iталiйське <рum-рлf,mD,аякесь невiдоме ncrack-crack>.

I те <crack>, мабуть, так ясно викарбувалося у найвiддапенiших тайниках
Motx лобних доль, якi я так волiв вiдiмкнути, що озивадися в MeHi незви-
чайною обiцянкою, перстом, що вказував MeHi шлях до геть iнших, нових
cBiTiB. I знову це були радше не 66рази, а лише звуки. Чи краще сказа-
ти - txHc буквене вираження, що спроможне подарувати MeHi вiдчуття,

що я натрапив на слiд, котрий повсякчас розтавав передi мною:
Дrf arf Ьапg crack Ьlаm buzz cai spot ciaf ciaf сlаmр splash crackle crackle

сruпсh deleпg gosh gruпt hопk hопk cai mеоw mumЬlе рапt plop pwutt roaaar
driпg rumble Ьlоmр sbam buizz schraпchete slam рuff рuf slurp smack sob gulp
spraпk Ьlоmр squit swoom Ьum thump plack сlапg tоmр smosh trac uaaaagh
уrоооm giddap yuk spltff augh ziпg slap zoom zzzzzz sпiff...'

Звуки. Геть yci вони поставали перед моiми очима, коди я перегортав
cTopiHKy за сторiнкою. Я з дитинства звик до flatus vocis. У низцi звукiв

раптом почудось MeHi <ч-ш-ш-и-к>. I ось чодом MoiM покотилися ведикi
крапдини поту. Я погдянув на cBoi руки - вони тремтiли. Аде чому, що
трапилось? [е я мiг прочитати про цей звук? Чи це був навпаки, единий
почутий, а не прочитаний MHoro звук?

' Iталiзованi героi американського KoMiKcy про TiMa Тайлера (<Талан TiMa Тай-
лера>).

2 Ангпiйськi звуконаслiдувапьнi слова.

220



it



Я заспокоiвся, почувався майже як удома, гортав сторiнки про <Лю-

динуу масцi> - черговий безталанний rерой поза законом, зодягнений

у майже гомосексуадьнi червонi панчохи. На обдиччi - маска, крiзь яку
виднiються лише бiлi-бiлi, дещо здичавiлi бiпки очей без зiниць, вiд чого
герой здаеться ще загадковiшим, Не дивно, що з дюбовi до нього майже
збожеволiла красуня Щiана Палмезi. Вона потай приходида, аби подару-
вати йому свiй цiпунок, вiдчуваючи,як тремтить його мускулясте тiло пiд
трико, котре Маска нiкоди не скидав (HaBiTb копи часом у нього вдучала
купя, i побратими з диких племен майстерно наклада[и йому пов'язку все
на те ж таки трико, яке, до всього, бупо, вочевидь, ще й водонепроникним,
звaDкаючи, як облягапо воно тiпо героя, коли той виходив з охопrrених
попум'ям вод пiвденних MopiB).

аtфNDцсЕтЕiлl ц.- ы^лво
INCQцUrv\Eа

А як зачаровувапи Ti нечастi цiлунки,6о ж Щiану повсякчас щось вiд-
волiкало: чи якесь непорозумiння, чи каверзи суперника, охопленого цри-
страстю, чи якiсь iншi TepMiHoBi справи, якi часто бувають у прекрасних
красунь-чужоземок, що подорожують свiтами. А BiH, стражденна душа,
не мiг взяти i] за дружину, бо навiки зв'язаний прадавньою клятвою i
приречений до скону виконувати свою мiсiю: боронити пllемена бенгаль-
ських джунглiв вiд злодiянь iндiйських пiратiв i бiлих любитепiв диких
пригод,

I хоч опiсля прочитаного, а iнодi Й одночасно з цим мене навчади, як
пiдкорити цих диких i жорстоких ефiопiв, на цих cTopiHKax я нарештi
зустрiв героя, що по-6ратньому жив серед бандарських пiгмеiв, вiдбива-
ючись плiч-о-плiч з ними вiд лихих колонiзаторiв, а Гуран,6андарський
шаман, був набагато освiченiший i мупрiший за непривiтних, мерзеЕних
блiдолицих oci6, котрих BiH допомагав подопати не як вiрний вояка ду-
батiв, а як повноправний партнер цих чулих i добросердечних поборникiв
справедливостi.
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Були il iншi героi, якi, BTiM, не здавадися MeHi такими вже революцiо-
нерами (так я тепер гадаю, аналiзуючи розвиток cBoei подiтичноi свiдо-
MocTi), як-от чакдун Мандрейк, що хоч i ставився до свого чорного слуги
Лотара по-дружньому, все ж таки радше використовував його як особис-
тоtо охоронця i свого вiрного раба. Апе HaBiTb Мандрейк, що боровся з
поганцями, використовуючи cBoi магiчнi витiвки, перетворюючи пiстопет
лиходiя на банан, був, врештi, людиною шпяхетною, без усiляких там чор-
них чи червоних мундирiв, завжди бездоганний у своему фрацi та цилiн-
дрi.Ще одним шляхетним геро€м був Агент Х9. BiH не ганявся за воро-
гами режиму, а боровся з лиходiями i баронами-здодiями, захищаючи
чесних пдатникiв податкiв. 3авжди ошатний, у френчi, сорочцi й крават-
цi, з витончено мiнiатюрним револьвером, з яким HaBiTb вирядженi у
шовковi cyKHi з пiр'ям на шиi бiпявi панянки з найсвiясiшим i найбездо-
ганнiшим макйжем мали навдивовижу елегантний вигляд.

Це буu зовсiм iнший свiц що паплюжив мою мову, зводячи нанiвець yci
намагання шкiльних учителiв навчити мене мидозвr{ноi пiтератlryноi, поза-
як перекдади цих KoMiKciB на iтапiйську були небачено незграбними (Ман-

преЙк казав: (Це - коропiвство CaKi...> Якщо не поми/Iяюсь, BiH мiг би
причаiтися десь у кущах, пiдсlryховуючи... а на одному з перших випускЪ
<Мандрейкао на обкладинцi взагалi крас).валося <Мандраке>'). Хоча який
йому грець? Щiпком очевидно, що на cTopiHKax цшr безграмотник альбомЬ
я знайомився з героями, що геть рiзнипися.вiд тих, що пропоЕувала MeHi

офiцiйно насаджрана культура. I, може, c;IMe завдяки цим неоковирним (але

таким зчlхопIIивим!) виданням з незвичайно яскравими мапюнкalми я впер-
ше отримав незаанrажоване уявдення про те, що е,Щобро, а що - Зпо.

t В оригiналi Mandrake - Мапdrасhе..Щругий BapiaHT i зображений на малюнку.
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Аде й це ще було не все.'Просто поряд з попереднiм стосом /Iежало

все зiбрання <Золсlтlrtх альбомiвп з першими пригодами Тополiно. fiiя вiд-
бувалася явно в чужiй KpaiHi (хоча чи мiг я в такому юному вiцi вiдрiзни-
ти маленьке iталiйське lticTo вiд великого американського мегаполiса?).
<Тополiно i ватага водопровiдникiв> (о, якипt же неЙмовiрним MeHi вида-
tsався IIан Тубi!), <Тополiно та горила Спектро, <Тополiно у бушинку з при-
вtr{даlvlи>, i ось нареIптi <Топсlлiно i скарб Кларабелпи>, точнiсiнько такиЙ,
як i :uiпанське перевилання, a/Ie в колtrорзх вохри i каштана, <Топоlti-

но - с:пецагент), - про те, як мишеt]я вступило до Iноземного легiонч,

але аж нiяк не через те, що Тополiно став вiйськовим чи гоповорiзом, а

тому, Iцо за cBoiM громадянським обов'язком погодився протидiяти мiж-
народним шпиtунам. В Iноземному легiонi на нього чекади наднебезпеч-
Hi, неймовiрнi пригоди, де на нього полював пiдступний Грiпло Грiфi i
хитруI{ ,Щерев'яна Ноrа Тополiно лtолоdець, у пусmелi, у пусmепi BiH зусmрiне

cBiil кiнець..,

Але найупюбленiшим (принаймнi наl,iзахапанiшим) був альбом nTo-

полiно - газетяр>. Неймовiрно, як за часiв фашистськоi цензури умуд-
рилися нацрукувати дитячий KoMit<c про свободу преси. BTiM, мабуть,

цензура не вважала дитячi icTopii про тваринок достатньо правдоподiб-
ними, а тому - цiлком безпечними. I]iKaBo, де я почув вислiв <це сuла
llpecu, мапенька, i mуm нiчоzо не вDiеш>>?| Та, певно, я почув це набагато
пiзнiше, А тим часом Тополiно, хоч з грошенятами у мишки сутужно,
гtiднiмас на ноги свою власну газету <Луна cBiTy>2. I хоч перший номер
вI4ходить у cBiT зi страшенними друкарськими ляпами, мишеня й надалi
безстрашно друкуе на cTopiHKax свого видання all the news thаtЪ fit to

I IJитата з амерt{канського фiльму l952 року <Краltня межа).
2 фа слiв: iталiйською <<луна)) -- <есо).
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printl, HaBiTb попри те, що безсовiснi бандюки i корумпованi полiтики
намагаються бушь-чо знищити його газету. А чи розповiдав MeHi хтось
до того про вiпьну пресу, що може вистояти проти будь-якоi цензу-
ри?

Та деякi загадки мого божевiльного дитинства починають розвiюва-
тися. Отже, читаючи шкiльнi пiдру.rники, я водночас з тим читав i комiкси,
i саме на iхнiй ocHoBi складаrlася моя суспiпьна свiдомiсть. Тож,6езсум-
HiBHo, саме через це я й зберiг цi скалки з дитинства, HaBiTb у повоеннi

роки, ко/Iи MeHi до рук потрапиди американськi комiкси (вочевидь, заве-
зенi сопдатами), що мапи яскравi, кольоровi додатки з iсторiями про iH-
ших героiв, як-от недоумкуватиiл, апе чесний Лiл Абнер i зразковий
полiцiянт Щiк Трейсi. Гадаю, нашi повоеннi видавцi не насмiлюваписяви-

давати TaKi образливо-модернiстськi, чи як називади це фашисти - ,rdе-

2 енеР аmuвне мuсmецm во>, комiкси.

Отже, ставши дорослiшим i мупрiшим, чи не завдяки KoMiKcaM про

Щiка Трейсi я зрозумiв мистецтво Пiкассо?
Певна рiч, що аж нiяк не завдяки нашим тогочасним KoMiKcaM. Хiба

що комiкси про Гордона були винятком. Репродукцii з американських
оригiналiв (звiсно,хто там платив за aBTopcbкi права) бупи надрукованi
просто жахливо, часто kpai малюнкiв розппивадися, а кольорова гама бупа
взагалi сумнiвною. А коли ввозити комiкси з (ворожих берегiв> узагапi
заборонили i нашi недолугi художники цриклали свою руку - й поготiв.
Тодi на <Людину в масцi> напну/Iи вже зепене трико i геть перекрутипи
бiографiю. А про caMoTHix BoBKiB, KoTpi з'явилися, вочевидь, на протива-

r Yci новини, що згодяться на шпальти (анzп.).
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tу ворожому пантеону зi cTopiHoK <Аввентурозо), я взагалi мовчу. Нама-
льованi вони були (стук-грюк, аби з pyKu, хоч i несимпатичними ix назва-
ти бупо не можна: велетень Щiк Фульмiне (<Блискавка>) з водьовим
пiдборiддям, як у Муссолiнi, що голiруч штабелями вадив лиходiiв явно
неарiЙського походження, як-от негр Щзамбо чи пiвденноамериканець
Баррейра. Пiзнiше до цiеi когорти додався ще й мефiстофiлiзований Ман-
дрейк, тепер уже криводушний i лихий з;Iочинець на iм'я Флаттавiон
(ймення явно натяка/Iо на якусь непевну, але злостиву народнiсть), на
котрого замiсть фрака нап'япи селюцький капелюшок i потерту накидоч-
ку активiста сiльського дозвiлпя. <Ану, дорогенькi, тримайте на горiхи!> -
горланив Фульмiне до cBoix ворогiв, виряджених у кепi й пом'ятi пiджач-
ки, i нумо лупцювати злодюг зi мстивим жаром. ulfe ж дiдько
лисиiтl.> - вiдбиваючись репетували вiдступникI,I, аж поки з темряви не
виринав четвертий закля,rий ворог Фульмiне Бiла Маска - i гуп героя по
зашийку трамбувальником чи чувалом з пiском. I ось Фульшriне падас,

розпачдиво вигукуючи: оА тр...б вас вхопило!> Але не довго, бо вже на-
ступноi митi його рукиilноrи були прикутi кайданами до стiни у пiдзем-
нiй в'язницi, де нестримним зповiсним потоком лл€ться вода, що ось-ось
заповнить усе навкруги. Але герой напружус Bci сили i розрива€ кайдани,
випливаючи з халеIIи живим-здоровим, А IIoTiM, схопивlllи лиходiiв, вiд-

дае ix до рук KoMicapa полiцii (ядроголового чодовiчка з радше клеркiв-
ськими, а не гiтлерiвськиNIи вусиками), звiсно, вiдповiдним чином зне-
шкодженими 1 (запакованими).
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Темна KiMHaTa, що поступово заповню€ться водою, - ц€, певно,
наЙулюбленiший топос будь-яких KoMiKciB у всьому cBiTi. MeHi аж пекло

у грудях, немов там падючим жаром вугiлпя згоряло, коли я брав у руки
альбом KoMiKciB <Ювентус> <Пiково п'яmiрка. Епiзоё осmаннiй: Прапоро-
носець CMepmir. Чоловiк у вбраннi кiнного вершника з цлtлiндричною
маскою на го/Iовi i ясно-червоною накидкою на плечах cToiTb лрикутий
до стiни крипти, руки над годовою, ноги широко розставленi. Ось хтось
вiдкрив шлюз, i темниця поволi заповню€ться водою, прирiкаючи героя
на невiдворотну смерть у водi, що мало-пома/Iу поглине його.

Але в додатку до цих альбомiв були багатосерiйнi icTopii, що ма/Iи
набагато бiльш захопливi назви, Одна icTopiя звалася пМорями Китаю>,
а головними героями бупи,Щжаннi MapTiHo зi cBoiM братом MiHo. Мабуть,
MeHi ще в дитинствi було цiкаво, з якого це дива двое iталiйцiв шукають
пригод у мiсцинах, де у нас нiколи не було колонiй, водячись зi схiдними
пiратами, неабиякими шахраями з невимовними i незвичними iменами i
чужоземними красунями, яких звали ще незвичнiше, як-от Друзiлла чи
Бурма.3вiсно, я ще тодi помiтив, що якiсть iталiйських та американських
KoMiKciB не однакова. У тих, що дiсталися MeHi, ймовiрно, вiд американ-
ських воякiв i датувалися 1945 роком, я зауважив, що насправдi комiкси
називапися <Теrrу and the Pirates>. А iталiйське видання виЙшдо I939-го,
коли вже почалася iталiзацiя всього iноземного. У мосму невеличкому
зiбраннi були також i французькi випуски, де я зауважив, що французи
взагалi переписади iMeHa, назвавши Флеliта Гордона Guy ГЕсlаir.

Я просто не мiг вiдiрвати очей aHi вiд тих обкладлrнок, aHi вiд малюн-
KiB. Немов перебуваючи на лрийомi, де ти впiзнаеш кожного гостя, де,
зустрiчаючи нове обличчя, масш вiдчуття дежавю, аде не можеш прига-

дати, коltи i де ix зустрiчав. Так i кортить пiдбiгти i виr,укнути: <Агов,

lэ 227



друже, як ся маеш?> i потиснути руку. Але вмить схаменувшись, хочеш
забрати руку геть, адже боiшся схибити.

Як нiяково - знову опинитися у cBiTi, де ранiше нiколи не був: нiби
повертаешся у чужу хату.

Проте читав я, не додержуючись логiчноi послiдовностi, нехтуючи i
датами, i сюжетом, i персонажами, Я стрибав, як цвiркун, зi сторiнки на
cTopiHKy, потiм вертався назад. IHoдi я починав iз героiв у <Kopp'epiHo>,

а потiм переходив до KoMiKciB Вопта,Щiснея. А iнодi порiвнював просяк-
HyTi патрiотизмом розповiдi з iсторiею Мандрейка, що бореться проти
Кобри. I саме знову перегпядаючи у <Kopp'epiHo> iсторiю про <Останньо-
го pacal> (про героiчного авангардиста Mapio, що бився з расом Айту), я
натрапив на картинку, вiд якоi мо€ серце просто зупинипось i я вiдчув

щось на кштадт ерекцii. Хоча Hi, радше це щось бiпьш первiсне - спабке
еротичне бажання. Гадаю, таке вiдчуття виникае у хзорих на iмпотенцiю.
Mapio TiKae вiд раса Айту,прихопивши з собою красуню-6iпявку[жеммi,
чи то коханку, чи то дружину ефiопа, котра нарештi переконаlIася, що
майбутне Ефiопii у надйних руках чорнобригадникiв, якi принесуть у ii
KpaiHy свiточ цивiлiзацii. Розлючений зрадою пiдступноi представницi
жiночого роду (яка, однак, навпаки, вже стада /Iаскавою i доброчесною)
рас наказуе спалити вщент будинок, у якому перехову€ться пара втiкачЬ.
Mapio i flжеммi спромоIдися зпiзти на дах. Раптом Mapio заувiDкуе веllи-
чезну азалiю. к[жеммi, - кпиче BiH, - мiцно хапаЙтеся за мене i заплю-

щiть очЬ.
I кому ж спаде на думку пiдозрювати героя у пихlrIхнамiрах, особливо

у таку мить. YTiM, на Щжеммi, як i на кожнй героiнi таких KoMiKcb, пише
майже прозора TyHiKa, подiбна до пепrц/ма2, що спадае з ппечей на спину,
запедве прикриваючи звабпивi груди, Як повiдують нам наступнi чотири
картинки, у котрих йдеться про втечу i наднебезпечне спускання з гi-
гантськоIо молочаю, пепrIуми, а над усе шовковi - це TaKi речi, знаете ж
бо, вони неодмiнно задираються спочатку вище кiсточки, а потiм вище
питки i аж до стегна. Але якщо ясiночка до того ж учепипася за героя i
тремтить вiд страху, тодi що ж - обiйми обов'язково стають гарячими
й мiцними, а ii щока, зважте, обов'язково надушенq торкаеться його спiт-
нiпоi потипицi. I ось на четвертй картинцi Mapio, вчепившись за гiлку,

думае пише про те, як би не впасти i не втрапитиу папиворога, а,Щжеммi,

| Рос - найвищий титуд в абiссинськiй феодальнiй icpapxii.
2 Щавньогрецький жiночий омг. Скдадаеться з полотна, що обмотуеться навкопо

тапii, нижня частина спада€ iDK до кiсточок, а верхня вiльна пола загортаеться через
плече й спада€ Еаперед складками.
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ЕOке цйком певна у безпецi, зiстрибуе вниз, нижня частина тунiки немов

рзриваеться, оголюючи нiлtку аж до копiна i демонструючи cBiTy витон-
чену, тендiтну i струнку дитку на шпипьцi, тим часом як iнша, права нiж-
ха оголюеться пцше до кiсточки. Одначе, позаяк дiвчина кокетливо згинае
Еоry в колiнi пiд прямим кутом до звабливого стегна, TyHiKa (мабуть, вiд
повЬу BiTpy) волого обпягае ii, спокусливо пiдкреспюючи принаднi обри-
си ii, капiпiгiйський вигин i cTppKicTb прекрасноi нiжки. Неймовiрно, не-
вже художник не заувiDкив, якоi еротичноi напруженостi набувають його
чапюнки, в яких BiH, безперечно, рiвнявся на подружок-спокусниць Гор-

дона, що за будь-яких обставин носипи вузесенькi cyKHi, KoTpi TicHo обля-
гали тiдо ftбупи щедро всипанi дорогоцiнним камiнням.

Важко сказати, чи це бупа найеротичнiша картинка мого життя, апе

вона, поза всяким cyMHiBoM (якщо зважити на те, коди був надрукований

цей <Kopp'epiHo>, - 20 грудня l936-го), бупа найпершою. Звiсно, не можу
з певнiстю згадати, чи вiдчlвав я в чотирирiчному вiцi щось схоже на

фiзичний покпик, сором'язпиве спопум'янiння, чи завмирапо у мене ди-
xaHHrI вiд захоплення. Апе напевно можу скшати, що ця картинка вперце
вiдкрила MeHi cBiT жiночоi зваби, тож поста€ питання, чи так уже невин-
но, як перше, я вiдтодi припадав до матiнчиних грудей.

Отже, з-пiд довгоi, гпаденькоi, майже прозороi cyKHi виднiеться гарна
жiноча нiжка. Сукня пiдкреслюе витонченi обриси тiла. Але якщо цей
образ у моiй годовi був первiсним, BiH мас пишити якийсь спiд?

Я знову кинувся перегортати cTopiHKy за сторiнкою, шукаючи тому
свiдчення: засмальцьованi вiдбитки змокрiлих рук, вiдщипнутий чи за-

гнутий угорi краечок сторiночки, скпадки паперу чи спiди протертостi
вiд частого возькання пальцем.

Я вiднайшов цiпу низку огоlIених жiночих нiжок, що виднiпися з-пiд
подо/ry: розрiзами на спiдницях франтували i жiнки правителя MoHlo
([ейп Арден й Аурq дочка MiHfa), й одалiски, що були прикрасою iмпе-

раторських бенкетiв. Розрiзи виднiлися у розкiшних неглiже дам, на
котрих щоразу цiлком випадково натрапIIяв <Агент Х9>, i на TyHiKax по-
хмурих злодiЙок з <Повiтряного пiратського загоЕу), врештi вщент роз-
битого Людиною в масцi. HaBiTb у вечiрньому вбраннi спокусницi Ледi-

Дракон у KoMiKcax uЪррi та пiрати> можна бупо зауважити кокетливий

розрiз.3вiсно, я мрiяв про цих любострасних панянок, адже в iталiйських
журналах жiночi нiжки, точнiше,'iхня частина мiж спiдничками до самих
копiн i огидними пiдборами iз пробкового дерева, не мали й краплини
загадковостi. <Дле нiжкu, апе нiжкu цiкавiшi наd усе,..>> То ким же бупи Ti

створiння, що розбудили в MeHi першi несмйивi жадання, <прекраснi

маленькi> чи красунi-домогосподарки на веIIосипедах, чи, може, недосяжнi
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Kpacyнi з чужих пданет i далеких мегаполiсiв? Безперечно, мене набагато
бiдьше вабипи недосяжнi чарiвницi, анiж прекраснi, юнi чи не дуже сусiд-
ки поруч. Хоча, хто може сказати напевне?

А якщо я й мрiяв про якусь сусiдочку чи дiвчинку, що гралася у са-

дочку бiля будинку неподалiк, це лишиться суто мо€ю та€мницею, адже
жоден продукт iндустрii друкованого слова не розкаже про це aHi cBiToBi,
aHi MeHi особисто.

На днi Moix cTociB /Iежало кiпька HoMepiB потертого жiночого журна-
лу <Новепла>. Певна рiч, TaKi читада моя мама. Купа iсторiй про кохання,
кiдька рафiнованих iлюстрацiй, на котрих зображали худеньких панянок
i джентльменiв з явно англосакськимирисами обпиччя, та ще кiпька cBiT-
лин вiдомих актрис та aKTopiB. Геть увесь журнад був оформлений у ко-

ричневих тонах, HaBiTb колiр шрифту був коричневим. На обкладинках -
лише тогочаснi KpacyHi, знятi надзвичаЙно крупним планом. Апе,
побачивши одну з них, я вiдчув, як мо€ серце несподiвано стислося, немов
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його пизнупи язики та€мничого попум'я. Я був не в змозi опиратися рап-
товому бажанню нахипитися i торкнутися в цiлунку ryб KpacyHi. Так я й
зробив. Звiсно, жодного фiзичного поклику я не вiдчув, аде, ймовiрно,
саме це я потайки робив у 1939-му, вже тодi, семирiчним хлоп'ям, у попонi
певних чуттевих хви/Iювань. Чи € в цьому обличчi щось подiбне до Сибiл-
пи? Чи, може, Паоли? Чи Ванни, жiночки з горноста€м? Чи до незлiченноi
кiдькостi iнших дам, про яких я знаю дише з розповiдей,Щжаннi, що на-
зивав MeHi лише'tхнi iMeHa: KaBaci, американська бiблiотекарка з лондонсь-
Koi <Книгарнi>, Сiльвина чи та€мнича голдандка, до якоi я тричi навмис-
но мотався аж до Амстердама?

Мабуть, нiчого спiльного. Гадаю, я, вкравши у Ko4Hoi потроху, у кож-
ного образу, побаченого за життя, склав собi iдеапьну жiнку. I якби я мiг
зараз побачити обличчя Bcix cBotx жiнок, я б напевне сI(лав один, певний
прототип Moci Iдеапьноi Жiнки, якого я так нiкоди i не знайшов, але за
котрим гнався все сво€ життя. У чому ж подiбнi Ванна й Сибiппаz. Може,
набагато бiльше, нiж здаеться на перший погпяд. файпивiсть ryб у пос-
мiшцi,6лиск зубiв, копи смiються, порух руки, яким поправляли волосся.
Ба HaBiTb поруху руки було б цiлком достатньо...

Аде жiнка, яку я щойно поцiлував на обкпадинцi, бупа зовсiм з

iншого cBiTy. Якби зустрiв ii на вулицi, я б i погrlядом ii не провiв. У
цьому ж випадку йшлося про свiтлину, а фотографii, як вiдомо, завж-

ди застарiлi, вони позбавпенi Toi платонiчноi нiжностi й сяйпивостi
мадюнкq що дишае нерозгадану таемницю. В образi цiеi жiнки я по-

цiлував не предмет пюбовi, а нестримну сипу cTaTi, оманпивiсть ry6,
намащених яскравою помадою. Ще не був цiлунок, сповнений нiжноi
тепдоти i нетерпiння,це була дика спроба знову вiдчути покдик плотi.
Певно, я дуже швидко забув про цей випадок, як про щось понуре й
заборонене. А от абiссинська краля Щжеммi видапася MeHi бентежною,
аде чомусь даскавою особою, витонченою недосяжною принцесою.,Щи-
витися можна, а чiпати - зась.

Та як же так трапидося, що я зберiг материнi журнали? Можпиво,
справа у запiзнiлому подороспiшаннi. Може, аж у лiцеi, якось повернув-
шись до Солари, я захотiв вiднайти те, що вже здавалось MeHi дадеким
минулим, присвячуючи cBiTaHoK cBoei юностi ступанню по слiдах, заry6-
дених у дитинствi. Я вже тодi був приречений на реконструювання cBoei
пам'ятi, тiпьки от рiзниця у тому, що тодi це бупа весепа гра, де Bci маёпен-
Ku бупи напохватi, а от тепер це вiдчайдушне випробування.

Вдасне, у капличцi я все-таки дещо зрозумiв i про cBoi пошуки, i про
свободу, i про покору непоборному покдику ппотi. Отже, це був лише
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спосiб утекти вiд обмундированих фашистських лав i безстатевого цар-
ства янголiв-охороt-tцiв.

Невже це Й усе? Адже, oKpiM вертепу на горищi, нiщо не свiдчило про

мо€ ставлення до релiгii } дитячi роки, а поза тим MeHi видаеться дуже

дивним) що, хоч i pic у не надто набожнiй родинi, я не пройнявся жод-

ними репiгiilними почуттями, Ба бiльше: я не знайшов жодного свiдчен-

ня того, що вiдбувалося зi плною пiсля 1943 року. Можлlлво, саме десь
мiж 1943-1945 роками, коли пСкарб Кпарабелли) вх(е замурували в кап-

дичцi, я вирiшив знести сюди найтепдiшi i найособистiснiшi спогади

дитинства, що вже тьмянiли у розпливчастоеIу MapeBi пам'ятi. MeHi вже

було на часi вдягти тогу мужностi i ступити у свiдомий дороспий BiK, у
найбентежнiшi i найнезбагненнiшi роки мого життя. Тох< я й вирiшив

сховатИ у криптi сво€ I\{инуДе, аби булО над чиМ журливо зiтхати у май-

бутньому.

I ось, помiж безлiчi альбомiв про прI4годи Чiно i Франко, MeHi потра-

пидо до рук дещо особдиве, вiд чого у мене нарештi Вин],iкПо вiдчуття, що
я вже стою на порозi остаточноi розгадки. На барвистiй обкrrадлtнцi аль-

бому зазначалося: <Тасмнчче полум'я царuцi Лоанu>, ось де я знайду по-

яснення та€мничого по[ум'я, що повсякчас бентехtи;to N{elte лiс,,тя повер-

нення. Нарештi ця подорож до Солари набувапа конкретного сенсу.

Я розкрив альбом i поринув у найбезглlrздilпу i найпрiснiIпу iсторiю

з тих, що колись мir пiзнати людський розум. Сюжет був розхлябаний до

краю, i з кожноi дiрки хлющада вода, BiH повсякчас повторювався, героi
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зовсiм несподiвано i безпiдставно закохувапись,аЧiно i Франко, кохаючи
Лоану, одночасно з тим вв:uкали ii пекепьною вiдьмою.

Чiно та Франко потрапJIяють до I-[ентральноi Африки, де помiж диких
ппемен уже двi тисячi рокЬ царюе Лоана. У своему загадковому царствi
ще бiпьш таемнича Лоана хова€ знову ж таки таемниче поц.м'я, що по-

довжуе життя чи HaBiTb даруе безсмертя. Отже, сама цариця Лоана пи-
шаеться завжди прекрасною i невмирущою.

Лоана з'явпя€ться на сценi не з початку, а лише на певному етапi сю-
жету. Проте вона не вида€ться aHi чарiвною, aHi принадною. Радше е гру-
бою пародiею на панянку з древнiх вар'ете-шоу, що я недавно бачив по
тепевiзору. .Щалi, протягом усього сю)Е(ету цариця, насправдi позбавдена
будь-якоi загадковостi, марно метуциться безпорадним сюжетом, у яко-
му й на грам немае aHi художньоi захопливостi, aHi психологiчноi напру-
ги. Впасне, €дине ij бажання - взяти шлюб з одним iз героiв, що, як двi
краппини води, схожий на ii коханого, котрого вона нестямно кохала двr
тисячi poKiB тому i котрого так само нестямно, вiд лютi ъбипай перетво-

рилаflа KaMiHb,6o той знехтував [i пюбощами. Я зовсiм не мiг утямити,
чому ж вона так учепипася в сгIасного двiйника свого коханця (тим паче,

що той двiйник не мае до Hei почуттiв, бо з першого ж погдяду закохався

у сестру царицi), коли мае життедайне поlryм'я i вмить могла б упихнути
життя у свого скам'янiпого милого.

Власне, я i в iнших KoMiKcax заражив дещо дивну особливiсть. Там i
фатапьнi жiнки, i демонiчнi чоповiки (згадаЙте MiH(a та,ЩеЙл Арден) Hi-
коди не жадапи aHi володiти, aHi rваптувати, aHi ув'язнити cBoix коханих

у гаремi. Словом, нiяких здягань з предметом cBoei божевiпьноi пристрас-
Ti. HaToMicTb вони неугавно )€дали одружитися. Що ж це, протестант-
ське лицемiрство американського оригiнапу чи цнотлива сором'язпивiсть
iтапiЙських перекладачiв, нав'язана iM католицьким урядом, що розi-
йшовся у боротьбi за демографiчнi показники?

Та повернiмося до бiдопашноi Лоани, Наприкiнцi на ii голову падае
нещастя за нещастям, поки врештi та€мниче попум'я не згасае навiки
i - прощавай, безсмертя наших героЪ, якi, BTiM, не надто переймаються,

що так довго топтали собi черевики, поки йшли iDK у таку далечiнь. Уре-
штi, у мене HaBiTb склалося врaDкення, цо iM узагалi те полум'я по цим-
балах, хоча, до спова, саме через нього i заварили всю цю кашу. Та, мiбуть,
авторам конче потрiбно було закруглитися,тож вони не надто напружу-
вали мiзки, щоб згадати, з чого починапи.

Коротше, неймовiрно тупа iсторй. Та, мабуть, зi мною сталося те ж
calмe, що й з паном Пiппiно. Мапим читаеш посередню iсторiю, потiм
вона розростаеться у твоiй бурхливiй уявi, ти ii переробля€ш, пережи-
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!а€ш i пiдiймаеш на piBeHb легенди абсолютно прiсний i беззмiстовний
_:южет. Здасться, мою упоко€ну пам'ять здобрила не сама фабупа, а, влас-
5е, назва KoMiKcy. <Таемниче поrrум'я) - ось що попониrrо мене, не ка-
п\чи вже про со;rоденьке ймення <Лоана>. А що насправдi то бупа пише
вереддива модниця, виряджена в iндiйську танцiвницю, - то пусте. Усе
ч-во€ [итинство (а може, Й значно пiзнiше) я пдекав у собi захоппення
звуковою оболонкою, а не образом. 3абувши (реальну> Лоану, я продов-
)ý,ъав iти за звучанням iнших (таемничих пдоменiв>. А пiзнiше моя
знiвечена пам'ять обрапа це <полум'я>, щоб знову запалити вiдписки
цавно забутоi насододи.

Туман нiколи не цоllишав мене, BiH i досi в MeHi, i €дине, що час вiд
часу прошивае його, - сдабке вiдпуння казковоi назви.

Продивляючись стос то тут, то там, я намацав продовryвату полотня-
ну обкладинку. Ледь розкривши альбом, я зрозумiв, що то була колекцiя
марок. Звiсно, це був мiй адьбом, адже на caMiciHbKoMy його початку було
викарбуване мое iм'я i ймовiрна дата, коли я вклеlв першу марку, -
1943 piK.I]e був майже професiйний кпясер, сторiнки можна було витя-

ryвати, а марки були розташованi за абеткою, згiдно з назвою краiни, Bci
марки я приклеював за язичок, хоча деякi були дещо грубiшими, з шер-
шавими краями. Зокрема iталiйськi, якi на початку свого фiлатедiстсько-
го захоп/Iення, гадаю, я вiддирав вiд старих KoHBepTiB чи листiвок. Певно,
спочатку я приклеював марки в якийсь дешевенький зошиток, викорис-
товуючи ддя цього ryмiарабiк, адже марки й досi бупи клейкими. I дише
потiм я втямив, що до чого, тож, намагаючись урятувати початки cBoei
колекцii, розмочував зошит у водi, поки марки не починали вiдставати.
Проте на них назавжди пишипися вiдбитки мого дитячого невiгпаства.

Те, що у подальшому я навчився все робити як слiд, засвiдчив катапоц
який язнайшов пiд апьбомом з марками. IJe був фiлатепiстський катапог
<IBepTa та Ъдье> за 1935 piK. Мабуть, я знайшов його у дiдовому непо-
требi. 3BicHo, як ддя серйозного копекцiонера-фiлателiстау |94З роцi, цей
катаIIог дещо застарiв, i я не мiг вiднайти там aHi найновiших екземплярiв,
aHi нових серiй. Та для мене BiH став цiлiсiньким скарбом, адже саме з
нього я мiг навчитися правил фiпателii, засад катаIlогiзацii марок.

Але де я знаходив марки у TaKi роки? Можливо, MeHi приносив tx дiд,
а може, я ходив крамницями i скуповував tx цiлiсiнькими конвертами,
сотнями штук, як i досi продають'rх на павках мiж вупичками ApMopapi
та Кордузiо в MiлaHi. Чи вiддавав увесь свiй неведичкий ризиковий капi-
тал якомусь MicbKoMy пiдторговувачу, що продавав марки таким, як я,

колекцlонерам-жовтопузикам, тож Ti екземпдяри, що видавалися MeHi
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найказковiшими, ставали розмiнною монетою. Чи, може, у BoeHHi роки,
копи був забпокований не лише мiжнародний, а HaBiTb взаемообмiн у
меr(iш краiни, на базарi за копiйки можна було купити досить цiннi ек-
земпляри. Якийсь стариill пенсiонер розпродував ix, аби розжитися мас-
дом, куркоюсь чи якоюсь парою черевикiв.

Ъй альбом, мабуть,6ув дпя мене не матерiальним об'€ктом, а сховком
Motx сновидiнь. Вiд кожного маIIюнка мене обпалювало пекучим жаром.
Я бачив Нiмецьку Схiдну Африку,ii блакитнувате море у пурпуровiй об-
дямiвцi; на чорно-зеденому тдi бачив багдадськi будиночки, обрампенi
ппетивом персидських кипимiв; на темЕо-синьому, обрампеному роже-
вим, я милувався профiлем Георга V, володаря Бермудських ocTpoBiB;

увесь в коричневих тонах, мене зачаровував чи то бородань-паша, чи то
султан, чи то раджа держави Бiджавар - викаrrаний iндiйський принц iз
poMaHiB Сапыарi. Сапьfарiiвськими мотивами був проЙнятиЙ i горохово-
зепений прямокутник з копонii Лабуан. Може, саме у той час, як я читав
про вiЙну за,Щанциl, я вкпеював у свiЙ клясер винного вiдтiнку марку,
вiдштемпельовану в Щанциfу, iз насоподою читав англiйською <5 рупiЙ>
на марцi держави Iндор. Я уявляв собi дивовижнi пiроги аборигенiв, що
виднiпися на бузкуватому тпi марки з Британських Соломонових ост-
poBiB. Я скJIадав казки про гватемальськi краевиди, лiберiйських носоро-
гiв чи HaBiTb якийсь невiдомий човен, зображений на марцi Папуа (я вже
заува;кив: що дрiбнiша KpaiHa, то бiльша у Hei марка). I мене враз зiD(оп-

лювала цiкавiсть, де ж той Саарrебiет чи Свазiленд.
У той час, коли ми бупи наче ув'язненi нездопанними перепонами,

затиснутi мiж двох ворожих армiй, я подорожував безмежним cBiToM за

допомогою одних пишень поштових марок. HaBiTb залiзничне споrгучен-
ня тодi бупо порушене, i, мождиво, iз Солари до MicTa можна бупо дiста-
тися лише велосипедом, тим часом як я ширяв мiж Ватиканом i Пуерто-
Рико,мiж Китаем i Андоррою.

Востанне у мене шаllено закапатало серце, коди я заувa)кив двiйко
марок ocTpoBiB Фiджi. Хоча вонибупи не кращi й не гiршi за будь-якi iншi.
На однiй був зображений мiсцевий житель, а на iншiй - карта впасне
острова Фiджi (а як я вимовдяв це слово?). Може, я докдав чимало сип i
збився з нiц вимiнюючи цi марки, а тому ьопибупи моiми найулюбпенi-
шими, може, мене вразила географiчна точнiсть, з якою були зображенi
цi острови скарбiв, а може, з цих прямокутничкiв я запам'ятав лише назву,
а про TaKi острови нiколи й не чув. Апе, здаеться, Паопа якось розповiда-
па, що у мене була невiдступна iдея: одного дня я обов'язково xoTiB вiдвi-
дати острови Фiджi. Я ретельно штудiював туристичнi путiвники, але
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завжди вiдкладав поiздку на потiм, арке потрiбно будо проiхати аж на
iнший бiк земноi купi. От я й вирiшив, що'tхати туди менш як на мiсяць
не було жодного сенсу.

Я прикипiв очима до тих марок, i раптом MeHi схотiлося заспiвати
пiсеньку, яку я почув усьоIо кiлька днiв тому: <На пiсках Капокабанu, Dе

жiнканерозёiпьно пануе...> А проспiвавши рядок, я знову згадав про Пiп-
пето, Що ж було спiпьного мiж цiею пiсенькою i моiми марками, чи мiж
пiсенькою про Копакабану та iм'ям (пише iм'ям) Пiппето?

Вдасне, у тому й бупа таемниця Сопари, що я на кожному кроцi нiби
наближався до самiсiнького одкровення, але й задишався стояти там, на

краечку крутояру, за крок до ущелини, яка ховалася за туманом. Як у
Щикому Яру - чомусь спапо на гадку. Стривайте, стривайте, що ще за

[икий Яр?
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1 2. приЙдЕш н€ свlтл Е, п ри ЙдЕш н€ крАlцЕ

Я спитався в Амапii, чи чупа вона колись про,Щикий Яр.

- Щикиill Яр, кажете... та звiсно ж, що знаю, - вiдповiпа вона. - Апе
борони вас Боже сунути туди свого носа,6о BiH був небезпечний ще тодi,
як ви пiшки пiд стiп ходили. А вже тепер... даруйте на c[oBi, апе ви вже ж
не хлопчик. Можете, не доведи Господи, ще ii убитися. Ось побачите, я ще
панi Паолi зателефоную.Уry так i буде!

,Щовепося заспокоювати бiдолашну, Я переконав жiнку, що MeHi прос-
то цiкаво, що воно таке.

-Щикий Яр що таке? Та вам досить лише визирнути з BiKHa cBoei
спапьнi, i побачите вдапинi вершину пагорба, над яким виступа€ монастир
CaH-MapTiHo. Поряд невеличке мiстечко. Хоч де там мiстечко - так, се-

дище душ на сто. I як хочете знати, то Bci вони мерзеннi дюди, от що. У них
там височезна дзвiниця, завдовжки така, як усе село завширшки, бо ппес-

кають язиком, що у моцастирi покояться мощi блаженного AHToHiHo, апе

той AHToHiHo - викапаний квасопяний стручок. Писок чорний, немов
коров'яча балабуха (даруйте на словi!), а з-пiд покрову виднiються руки,
як покручене суччя. Мiй покiйний тато казав, що свого часу вони вико-
пали iз землi смердючоIо трупа, що вже розкдадався, просотапи його
казна-якою гидотою i поклапи його собi у раку пiд скло, щоб здерти тро-
хи грошенят з нетямущих туристiв. Та тiдьки все одно HixTo туди не на-
вiдуеться, бо здався iM той AHToHiHo, тим паче, що BiH HaBiTb не мiсцевий
святиil,.Але вони подбапи про те, щоб згадати його у капендарi, тицьнув-
ши папьцем абикуди,

- А яким боком тут Щикиft Яр?

- А ось яким: до монастиря досi е лише одна дорога, та й та - крутий
пiдйом, що HaBiTb машиною туди насипу заiжджають. Але дорога та не
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така, як у нормальних пюдей, щоб огина/Iа пагор6, поволi здiймаючись

догори. Ще там! Hi, вона йде прямовисно просто нагору - у цьому й с вся
штука. Ось воно й важко. А знаете чому? Бо з того боку, де здiймаеться

дорога, на пагорбi росте невеличкий садочок та виноградник. Вони HaBiTb

мусили поставити пiдпорки, щоб безпечно обробляти земдю i не зЪати
у допину на сiдницi вкупi зi cBoiм виноградом. А з iншого боку пагорб
нiби уриваеться i геть увесь зарiс ожиною r чагарниками та вкрився го-
стрим камiнням, що не зна€ш, як i ногою ступити. Оце й е Щикий Яр.

,Щехто HaBiTb з душею простився, сунувшись туди, не знаючи, що то 3а-

кпяте мiсце. I то добре, як пiдеш погожоi лiтньоi днини. Бо як усе затяryе
туманом, то краще вже за мотузку, й вiдразу удавитися на горiшнiй бапцi,
так скорше буде, BTiM, як i знайдеться вiдчайдуь то там його вiдьмачки
схапають.

Уже втрете Амапiя згадува/Iа про цих таемничих <вiдьмачок>, аде що-

раз наче ухипяпася вiд будь-яких пояснень. Я нiяк не мiг утямити, чи то
справдi вiд побожного трепету, чи то вiд того, що жiнка й сама напевне
не знада, хто TaKi булитi <вiдьмачки>. Звiсно, то, мабуть, звичайнi собi
вiдьми. Вдень - caMoTHi баби,аяк на зем/Iю сходить нiч - сходяться до
виноградникiв на кручах чи в TaKi проклятущi мiсця, якЩикий Яр, i тодi
вже ryртом лиходiють над чорними кiшками, козами чи гадюками.3ло-
стивi, як трунок, вони розважаються, проклинаючи будь-кого, хто зу-
стрiнеться iM на шляху, а потiм зводять його врожай нанiвець.

- Якось одна з них обернулася на чорну кiшку й, забiгши до хати,
вкрала немовля. Тодi сусiда нещасних здякався i почав стерегти й свое

дитя, ночами просиджуючи бiпя дитячоi колиски з сокирою. А коли, вре-
штi, прибiгла чорна кiшка, то BiH враз вiдсiк тварюцi папу. Тодi чоловiк
запiдозрив пихе й навiдався до однiеi cTapeHbKoi, що мешкала неподалiк.
Прийшов та й побачив, що в pyKaBi у cTapoi руки нема, тож спитав, що ж
трацилось. А та, розсипаючи вiдмовки, збрехала, що порiзапа руку серпом,
як зрiзапа бур'яни. Тодi чоловiк попрохав: <Ану, стара, дай-но гдяну>, -
аж ryльк - нема руки, сам обрубок. Отож-6о вона й бупа вiдьмачка. Тодi
односельцi ryртом витягпи i] з хати TaiT, слалили,

- Невже правду кажете?

- Правду чи Hi, апе так MeHi ще бабця переповiдала. Якось дiд, повер-
нувшись iз шинку пiд парасопем, горпанив (вiдьмачки, вiдьмачки!> i
жапiвся, що раз у раз хтось хапав його за ручку парасопi i не пускав iти.
<А побий тебе лиха година, - казада баба, - задпяв очi, нагенделився, як
свиня, от i тинявся стежкою туди-сюди, чiпляючись парасодем за вiття на

деревах. От тобi й маеш вiдьмачок>. I нумо давати йому чортiв. Не знаю,
чи можна у це вiрити, та от кодись був у монастирi CaH-MapTiHo свяще-
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ЕIяк, що BMiB замовпяти вiд вiдьмачок,6о ж був масоном, як i Bci попи, хоч
водився з вiдьмачками, як з рiднею. От як принесеш до церкви пожертву,
так заговорить тебе на piK вiд тих гадюк, А як piK збiжить, так знову неси

тошенята.
Та бiда з тим Яром була така: копи я мав дванадцять чи тринадцять

poKiB, то разом з ватагою таких самих урвиголiв, як i я сам, воювали ми з

1iтворою iз CaH-MapTiHo. Тому й намагапися здивувати ворожий табiр
своiми появами iз Яру. I от як бачипа Амапiя, що я почимчикував у той
бiк, то хапала мене i на впасному горбi несда додому. Та зазвичай, я був,
як гадюка в степу, - HixTo не знав, де я причаiвся.

Тепер зрозумiпо, чому, копи подумав про краечок урвища, MeHi при-
йшов на гадку,Щикий Яр. Отже, як i завжди, це ;rише rцrстi слова. Попопу-
днi я вже й забув про Яр,3атедефонувади iз сепи_ща i повiдомили, що MeHi
прийшла бандеропь. Тож, спустившись униз, я поспiшив ii забрати. Ви-
явипося,то приЙшов зразок каталога з Moei впасноi студii. Я скористався
нагодою i зазирнув в аптеку: тиск знову пiдскочив до ста шiстдесяти.
Певно, я перехвипювався через капличку. Отож я вирiшив, що решту дня
маю зг:uIти без зайвих турбот, i каталог був якраз слушним приводом.
Проте саме через взiрець каталога, як виявилось, мiй тиск мiг злетiти до
ста вiсiмдесяти. I таки злетiв.

Небо захмарило, i в садку стало напрочуд приемно. Ъж,умостившись
якнайзручнiше,я взявся правити коректуру. Сторiнки ще не бупи прону-
MepoBaHi, але пiдписи до екземпдярiв були бездоганними, Восени ми по-
верталися на ринок з чудовою пропозицiею дуже цiнних книг. Браво,
Сибiпла|

Я саме збирався спокiйнiсiнько пробiгти роздiл з шекспiрiвськими
творами,аж,прочитавши одну з назв,задерев'янiв: <<Mr. WilliamShakespeares
Coпedies, Histories, Ф kagedies . Published according to the True Originall Copies> .

Ой пеле, MeHi мадо серце не стало. Пiд написом - портрет Барда, видавець
i дата: Klondon, Printed Ьу Isaac Iaggard and Ed. Вlочпt. |62З>, Я знову все
перевiрив, геть yci вимiри (так i е: вiдступи 34,2на22,6 сантиметрiв, а це
до бiса широкi поля), лобий,мене грiм,святi мощi - та це ж надзвичайно

рiдкiсний, безцiнний еrcемпляр iп-folio| 1623 року!
Гадаю, кожен букiнiст-антиквар, як, yTiM, i кожен колекцiонер, невпин-

но мрiють про свою лев'яносторiчну стареньку, що вже cToiTb однiею

l У даному випадку йдеться про надзвичайну бiблiографiчну рiдкiсть - збiрку з
36-ти п'сс Вiльяма Шекспiра, що побачила cBiT у 1623 роцi у форматi друкованого
аркуша. Вважаеться, що це одЕе з найповнiших видань Шекспiра, скпадене на ocHoBi
справжнlх рукописlв автора.
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ногою в могидi, але, не маючи грошей HaBiTb на fiки, Bo/Iie продати прадiдiв
спадок - кних(ечки, що вже не знати скiльки зберiгаються в iT льосi. Ти
обiцяеш поглянути i приходиш lrише, щоб угамувати сумпiння. Переки-

да€ш з десяток пересiчних книжечок cyMHiBHoi цiнностi, аж поки не на-
траппяеш на погано оправпене iп-folioy надзвичайно потертiй пергамент-
нiй обкпадинцi: кришки повiдставади, ппетiння розiйшдося, куточки
погризенi мишами, безлiч патьокiв. Тобi кидаеться в очi тексъ надруко-
ваний у двi колонки готичним шрифтом, рахуеш рядки - ix piBHo сорок

два. Пробiгаеш швиденько колофон... I-{e сорокадволiнiйна Бiблiя Гу-

тенберfа - перша у cBiTi вiддрукована книжка. ОстаннiЙ екземппяр на
букiнiстичному ринку (Bci iншi вже виставленi для Ёiдвiдувачiв у найвi-

домiших свiтових бiблiотеках) заважив на нещодавньому аукцiонi на
бпюзнiрсько-шадену суму в не згадаю скiпьки мiпьйонiв доларiв. Його
вiдхопили японськi банкiри i, гадаю, не зводiкаючи зачинили дивовижу
в найкрутiшому сейфi. Отож, якщо у вiльному продажу виryлькне ще
один екземппяр, йому цiни не скдадуть. МЬжеш правити, скiльки душа
забажае, хоч фантастидьйон мiпьярдiв.

Ти кидаеш оком на пiтню панi i розумiеш, що дпя Hei десять мiпьйонЬ
(зелених> - уже манна небесна, i ось де тебе почина€ гризти сумпiння.
Тh пропонуеш одну-двi coTHi мйьйонiв лiр,'завдяки яким стара б витяг-
ла свою ноry з могили на останню дещицю роцiв, що iй ще дишипася.
Потiм, опинившись удома, тремтпивими руками торкаешся раритету i

не зна€ш, як з ним учинити. Щоб продати, треба поставити на вуха ве-

пикi аукцiоннi доми, i то ще невiдомо, який шмат вiд здобичi вони вiд-
кусять, а решта пiде на податки. Потiм тобi схочеться лишити цю цяцю
собi, але ж не моr(еш-показати ii aHi душi, бо тодi почнуть ширитися
чутки i просто перед твоiми дверима вишикуеться цiлiсiньке юрбище
злодiiв. От i скажiть, який сенс тримати у себе таку фантастичну рiч,
якщо ти не можеш ii показати, щоб iншi колекцiонери вдавипися вiд
заздрощiв? I що ж тодi маеш робити? Вiддати знахiдку до мунiципапi-
тету, щоб Ti виставипи ii пiд броньованим склом у котрiйсь iз запiв Кас-
телпо Сфорцеско, де чотири гевапи стерегтимуть ii вдень i вночi? I ти,
як i натовп iнших роззяв, що прийшпи повитрiщатися на найрiдкiснiшу

у cBiTi рiч, зможеш мипувжися своею власною рiччю пише здалеку в юрбi.
I що ти можеш вдiяти - пiдбiгти i чимдуж завопати, що це твоя вIIас-

HicTb? А чи воно того варте?
Отож ти дума€ш не про Бiблiю Гутенберrа, а про Шекспiрове iн-фопiо.

Хоч про те, скiпьки насправдi коштуе це диво, про Bci цi мiльярди знають
лише кодекцiонерй, тож його легше притримати, анiж продати. lн-фопiо
Шекспiра - мрiя номер два кожного бiблiофiпа.
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Чекайте, а яку цiну зазначида Сибiпла? Я знову пробiгся очима: oTaкoi,
тише мiпьйон, наче то бупа якась пересiчнiсть. Чи можливо, щоб вона не
знала, що тримае в руках? I копи цей екземппяр потрапив до нашоi студii?
I чому ж вона MeHi анiчичирк? <3вiльню. Вижену в шию>r - розлючено
бурмотiв я,

Я зняв слухавку i набрав номер. Спитав, чи вона хоч тямить, що
зазначено у каталозi пiд номером 85? Вона наче з неба впала, казала, що
це llише сiмнадцяте стопiття й таке незугарне, що хай йому грець, тож
дiвчина дiтапа вiд щастя, адже iй удапося продати цю книжечку, щойно
взiрець каталога бупо вiдправлено до мене. I всього-на-всього зi знижкою
двадцять тисяч пiр. Ъж вона ось-ось прибере ii з перелiку, бо ця рiч не
варта HaBiTb того, щоб пiдписати пiд нею <продано> й лишити у катапо-
зi задля демонстрацii наших чудових цiн. Я вже був даден проковтнути
ii живцем, аж дiвчина розреготапася i попросипа заспокоiтись, аби не
пiдскочив тиск.

Пожартувапа. Сказапа, що поставипа цей екземпдяр, щоб перевiрити,
наскiльки yB;DKHo я читаю каталог i чи все гаразд iз моею короткочасною
пам'яттю. Реготапа, як навiжена пустунка, пишаючись, що розшрала мене
таким старим i вiдомим жартом. Ми, фанатики-букiнiсти, часто так бере-
мо на кпини. Iснують HaBiTb TaKi катадоги, що caмl стапи антикварними,
бо там пропонувапися неiснуючi чи неЙмовiрнi книги. HaBiTb спецiалiсти
поьилйся на цi жарти.

- I_1e все студентськi витiвки, - мовив я, a/Ie вже почав вiдходити. -Ъ постривай, я ще вiддячу. BTiM, усе iнше в каталозi зробпене просто
бездоганно. Щаремно ти приспапа його на перевiрку, там нема чого вип-

равляти. Працюймо далi, щиро дякую.
Я розслабився. Хоч пюди над цим не замислюються, та для таких по-

ведених, як я, та ще й у такому cTaнi, HaBiTb невинна дитяча забавка може
спричинити апоплектич ниft удар.

Поки я базiкав iз Сибiдлою по телефону, небо знову спохмурнiпо: над-
ходида гроза, l цього разу справжня. Оскiльки на вулицi так потемнiло, я
тепер не мусив, та й не мав спокуси зiiltти у капличку. BTiM, ще годинку
мiг би посидiти на горищi, бо ж там ще трохи свiтить iз спухових BiKoH.

Хоч би для того, щоб ще трохи попорпатися у горiшньому мотпосi.
За свою наполегIIивiсть я був винагороджений ще однiею коробкою,

щоправда, без пiдпису, вочевидь, зiбраною нашвидкуруч дядьком та TiT-
кою. Вона бупа вщерть повна iпюстрованих журналiв. Я вигорнув геть yci
i почав безтурботно, знаете, як у приймапьнi у стоматолога, гортати
cTopiHKy за сторiнкою.
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Я розглядав картинки з журнапiв про KiHo. У кожному з них було
багацько свiтлин KiHoaKTopiB. Певна рiч, що здебiпьшого то були cTaTTi

про iталiйськi фiпьми - так само сповненi всеосяжного i тихого божевiл-
ля, як-от фашистськi пропагандистськi фiпьми <Облоzа Длькаёара>, та
<<Льоmчuк Лучано Серраrr, а поряд - стрiчки з джент/Iьменами у смокiнгаь
вередпивими панянками у мипих пеньюарах на тлi розкiшних KiMHaT з

бiпими тепефонами на тумбочках бiля скуйовджених лiжок. I це, гадаю,

у той час, коли у пересiчних людей тепефони бупичорними i висiли в ко-

ридорi на cTiHi.

Бупи там i свiтлини з iноземних фiльмiв. Глянувши на чуттеве о6-
диччя KpacyHi I_{ари Леандер' чи на звабницю KpicTiH Сондербаум2 зi
стрiчки кЗопоте MicTo>, я знову вiдчув легенький вогник. Врештi, я знай-
шов фото з американських фiльмiв з Фредом Астером та Щжинджер
Роджерс, що кружпяли, немов бабки, i [жоном Вейном у <Червоних
тiнях>. Тим часом, увiмкнувши те, що BBzDKaB за мо€ особисте радiо, i
пицемiрно iгноруючи дiдiв грамофон, що був справжнiм джерепом
звукiв, я почав перебирати ппастинкI4, шукаючи назви, якi б нагадува-
ли MeHi бодай щось, Святий Боже, у той час як Фред Астер у танцi
пристрасно прицадав вустами до .Щжинджер Роджерсt я водночас слу-

хав оркестр Пiппо Барцiцци, бо цi мелодii скпадапи частину загапьноi
музичноi освiти. I]e були джазовi меполii, хоча i дещо iтапiзованi. Ппас-
тинка <<Безхмарнiсmь>> в оригiналi звалася <Mood Iпdigo>, а наша кУ
сmuлi>> ангпiйською бупа <Iп the mood>>, так само <<Печалi свяmоzо Лю-
ёовiка>> (цiкаво, мався на увазi Людовiк Щев'ятий чи Луiджi Апоiзiус

l l-{apa Леанёер (1907-1978) - нiмецька кiнодiва, особливо поIryлярна в часи
вiйни в нацистськiй Нiмеччинi.

2 KpicmiH Сонdербаум (1912-2001) - шведсько-нiмецька актриса, що зiграпа го-
повну роль у фiльмi <Золоте MicTo> (1942).
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Гонзага?) - насправдi бупи <Sаiпt Louis Blues>. 3BicHo, Bci цi пiсеньки не
rtали вiршiв, хiба кiлька довопi кострубатих рядкiв про печапi святого
.1юдовiка. Це щоб не визнавати перед громадськiстю не надто арiйське
походження цiеi музики.

Отже, у перервах мiж джазом ,Щжона Вейна та комiксами з каплички
-чо€ дитинство протiкапо зага/Iом у безкiнечному нацьковуваннi, що я
_чаю кдясти паскудникiв ангпiйцiв i остерiгатися поганцiв негритосiв, що
)i(адапи спдюндрувати нашу Венеру Мiлоську, i водночас я не мiг натiши-
тися меподiями, що доносилися саме з того берега океану.

На самому днi коробки я знайшов пакунок iз листами, що бупи адре-
coBaHi дiдовi. Якусь мить я вагався, не насмiлюючись бдюзнiрськи про-
никати у чужi особистi таемницi. Апе потiм я заспокоiвся, сказавши собi,
що листи бупиналисанi дiдусевi, а не навпаки, тож, позаяк адресати MeHi

не чужi люди, я не винен iM нiякоi шани.
Я розпакував писти,надто не сподiваючись цiкавинок, апе де там: вiд-

повiдаючи на дiдовi писти,цi пюди - вочевидь, вони бупи його друзями,
i BiH iM довiряв, - непрямо говориди про те, що саме iM писав дiд, тож
завдяки цим листам дiдова постать для мене ставала дещо зрозумiлiшою.
Я дiзнався, що BiH думав, з ким дружив, а кого остерiгався, тримаючи на
вiдстанi.

BTiM, пише побачивши ппяшечку, я змiц так би мовити, вiдтворити
<полiтичний> портрет дiда. Багато часу це не забрапо.3вiсно, до оповiдок
Амалii спiд бупо ставитися дрке обачно, а от дiдовi писти були гарними
свiдками. Можна бупо HaBiTb заувalкити якiсь детапi з його минупого.
Врештi, я знайшов пист, адресант котрого (певно, дiд розповiдав йому
в l943-My про прикпючку з олiею) хвапив дiда за гарний учинок.

Отож дiпо бупо так. Я став проти BiKoH. Напроти в гпиб кiмнати сто-
яли шафи, а поряд - письмовий стiп. Лише зараз я помiтив, що на шафi,
яка стояла просто передi мною, виднiлася якась пдяшечка заввишки сан-
тиметрiв iз десять. У таких колись бупи парфуми. Пляшечка бупа з тем-
ного скла.

Мене охопила цiкавiсть, тож, злiзши на стiлець, я попiз за нею. Криш-
ка фпакончика бупа туго закручена, на нiй ще виднiвся стариil сурryч.
Я зазирнув усередину, поколотив. Здаеться, ппяшка порожня. Я насипу
вiдкрив ii, а потiм заувахйв, що всерединi вона була немов поплямована
якоюсь темною речовиною. Я вiдчув запах тхнуло чимось огидним, схо-
жим на гнипь, що зсохлася десятки poKiB тому.

Я знову покпикав Амапiю, XoTiB спитати, чи не зна, бува, що це. Амапiя
звела очi й руки до неба i як засмiеться:
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- А, так вона ще тут? I]e рицинова одlя.

- Рицинова опiя? Проносне, якщо не помиляюся?

- Авжеж. Коли ви бупидитиною, я частенько давапа вам ложечку цiеi
олii. Небагато, лише абиви могди сходити надвiр, якщо у вас вiдмовляв
шпунок. I вiдразу ж давала заiсти ii двома великими пожками чукру, щоб
ви не вiдчувапи, який, у Hei бридкий смак, Але вашому дiповi, старому
пановi, дали щонайменше втричi бiльше за цю ппяшечку!

Отож Амапiя,яка коlrись часто чупа цю iсторiю вiд батька, повепа мову
про те, що спочатк} пiп продавав газети. Я заперечив, мовдяв, то були
книги, а не газети. А вона на своему: Hi ж бо, газети (принаймнi це я так
зрозумiв). I в цю мить я втямив, що сталося просте непорозумiння. У цих
краях продавця газет досi звуть газетярем, тож коли вона сказала (газе-

тяр), я саме так i подумав, що дiд продавав газети. Апе HaToMicTb жiнка
вжила це сдово так, як чула вiд iнших, а саме говорячи про людину, яка
пише cTaTTr ддя газет.

Як виппивало з дiдовоi кореспонденцii, BiH аlк до |922-то працював
журнапiстом у мiсцевiй щоденнiЙ газетi соцiалiстичного спрямування.
У той час, перед загрозою нового Походу на Рим, фашисти обходипи дво-

ри з ду бинами й t падипи спини <пiдривним епементам >, YTiM, якщо в они

дiйсно хотiди когось покарати, то змушували невiрного випити добрячу
дозу рициновоi олii, аби з того винесло Bci збоченi iдеi. I не пожечку, а

щонайменше кварту. Отож саме тодi фашисти вдер/Iися до редакцii газе-

ти, де працював дiд. РахуЙмо, що BiH народився десь у l880-x, тожу |922-

му йому було щонайменше десь poKiB iз сорок, а за караlrьникiв з дуби-
нами були вдвiчi моподшi хлопцi. Вони побиlIи геть усе, включно iз
верстатами невеличкоi друкарнi, що розташовувадась тут-таки, повики-
дапиз BiKoH yci меблi, апе перш нiж розiгнати Bcix i забити дверi навхрест

дошками, мододики схопипи двiйко редакторiв, яких лише знайшпи на

робочому мiсцi, й нумо гамселити бiдолах, поки душу не витрясуть, а на

додачу ще й напоiпи рициновою олiею.

- Не знаю, чи уявля€те ви, пане Ямбо, що то таке - випити ото стiль-
ки TaKoi штуки, бо як хто й вип'€, а потiм ще й зможе повернутися додо-
му на власних ногalх, то годi й казати, де cipoMaxa проведе наступнi кйь-
ка днiв. I_!e >лt таке приниження для чоловiка, що il описати важко. Не
годиться так чинити з Божим створiнням,

З порад,якi надавав дiдовi один його вiрний друг з Мiлана (зважаючи
на те, що через кiпька мiсяцЬ по тому фашисти вже прийшпи до впади),

дiд вирiшив вiдiйти вiд журналiстики i, придбавши невеличку книгарню,
став продавати книжки. Отак i торryвав старими книжечками, тихенько
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вlкуючи помiж свого краму i згадуючи чи пишучи про подiтику /Iише

у пистахдо кiпькох вiрних друзiв.
Проте дiд не забув, хто саме напував його тою смердючою олiею, поки

поппiчники затупяпи йому носа.

- Ъ був такий собi Мерло. Ваш дiдусь завше це знав i Bci двадцять
poKiB пам'ятав i не спускав зi зпостивця очей.

I дiйсно, iнодi дiдовi писали про справи того Мерпо. Виявпяеться, BiH
зробив собi кар'сру, ставши центурiоном у вiйську, позаяк опiкувався
постачанням, то, мабуть, i йому щось прилипдо до рук, бо змiг вiдхопити
собi хатку за MicToM.

- Перепрошую, Амапiе, з iсторiею про олitо все зрозумiдо, але цо ж
тодi у пляшцi?

- Ой, пане Ямбо, я й не насмiпюся сказати, бо ж недобра то рiч,..

- Амалiе, щоб я все достоту втямив, ви маете MeHi геть усе розповiс-
ти. Нумо, поборiть себе.

Отож, саме тому, що просив я, а не хто iнший, Амалiя спробувала
пояснити.

Попри те, що по поверненнi додому тiпо дiдове бупо знесипене ри-
циновою олi€ю, дух його не скорився. За першi кйька разiв йому годi
бупо ill голову пiдняти, а щоб про щось таке думати - й поготiв, з нього
Й душа виходида. А от наступнi два рази BiH вирiшив спорожнитися у
вазу. Там BiH змiшав рицинову опiю i те, що виходить, коrlи людина вип'е
проносне (так пояснипа Амапiя). Щiд узяв у дружини ппяшечку з-пiд
трояндовоi води, гарненько вимив i зцiдив туди свою сумiш опii з отим,
Потiм закрив i замастив горлечко сурггIем, щоб не вивiтрився букет,
знаете, як у винr.

Щiд забрав пдяшечку iз собою до MicTa, а коlrи вся сiм'я евакуювалася

до Солари, BiH принiс пляшечку до кабiнету. Мазупу, безперечно, бу" у
Kypci всього i подiляв дiдовi переконання, тож щоразу, заходячи до студii
(Амапiя мимохiдь дослухадася i зазирапа), кидав оком на ппяшку, потiм
на дiда, тодi витяryвав руку долонею вниз, потiм, повернувши зап'ясток,
пiдiймав долоню вгору i погроздиво промовпяв: <Shs girа>,Мовпяв, (коди

все розвернеться) - тодi все змiниться. А дiд, особливо ocTaHHiM часом,

у сорок третьому, незмiнно вiдповiдав: <Уже розвертаеться, розвертаеть-
ся,пюбий Мазулу. Онде Ti вже висадиписяна Сицилii>.

Нарештi, настало 25 липня. Велика Рада усунула Муссолiнi. Коропь
звiпьнив його, i двiйко карабiнерiв, запхнувши дrIе у машину (швидкоi)),

повезли колишнього вождя cBiT за очi. Так ера фашизм} добiгпа кiнця.
Я знову мiг пережити Ti днi завдяки дiдовим добiркам тодiшнiх газет:
загодовки на цi/ry шпадьту, падiння ре}йму.
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Але найцiкавiше було читати газети, що вийшли наступними днями.
Вони вдоволено писали про те, що натовпи звалюють cTaTyi дrIе з
п'едесталiв i збивають фашистськi в'язки з фасадiв урядових бупiвель. А фа-
шистськi чиновники, перевдягнувшись у цивiльне, безслiдно розчинилися
в юрбi. Газети, що ще |924-1o майорiпи перекондивими завiряннями в ед-
HocTi всього iтадiйського народу, що зryртувався навколо свого вождя,
тридцятого запо€м спiвали про розпуск Палати фашиiв та корпорацiй'i
звiдьнення з-пiд варти попiтичних в'язнiв. Звiсно, редакторiв газет змiнили
чи не за добу, але ж увесь iнший штат спiвробiтникiв пишився той самий.
Отже, або вони бупи пристосуванцями, або роками тримади все це в собi,
а зараз нарештi отримали змоry з насододою про це написати.

Пробила дiдова година, <Розвернупося), - коротко мовив BiH, i Ма-
зулу зрозумiв, що прийшов час стати до справи. Чоловiк покликав двох
здорованiв, Стiвулу та Щясиджiо, що допомагади йому в подi, - обое силь-
Hi й жилавi, обличчя червонi BiH сонця i вiд <6арбери>2. !жиджiо взагалi
був богатир, вiдомий на Bci окопишнi сепа, бо як застрягада у кого ванта-
жiвка, вiдразу кпикапи саме Щжиджiо, Й хлопчина голiруч витягав ii. Тож
хлопцiв послали до найбпижчих сiл, а сам дiд спустився у седище до те-
пефону-автомата, щоб дiстати iнформацiю вiд cBorx др}зiв у MicTi.

Врештi, тридцятого пипня вир:лхувади, де мешка€ Мерло. Його хата,
хоча Hi, садиба,знаходилась неподапiк Солари, у мiсцинi Бассiнаско. Там
BiH принишк i сподiвався, що його HixTo не знайде. BiH нiколи не був ве-
/Iиким цабе, тож небезпiдставно плекавнадiю, що його забудуть.

- Пiдемо другого серпня, по обiдi, - скомандував дiд. - Саме дру-
гого серпня двадцять один piK тому паскудник напоiв мене рициновою
опiею. По-перше, по обiдi спека спаде, а по-друге, до того часу Мерпо
натовчеться, як свиня, i то буде слушний час, щоб допомогти йому все

добряче перетравити.
Вони сiпи у бричку йrайнупи до Бассiнаско.
Прийшовши до дверей ма€тку, чодовiки постукали. Мерпо вiдчинив,

обв'язаний картатою обiдньою серветкою, котрою користувався, щоб не
замаститися. <Хто TaKi, звiдки...> Звiсно, дiдове обличчя геть нiкого йому
не нагадувало. Хпопцi заштовха/Iи хазяiна всередину, мiцно стислируки
за спиною, всадовивши на стiпець. Ъдi Мазулу затис йому носа вказiвним
та ведиким паrlьцями: йому б стало й цих двох папьцiв, щоб вiдкоркува-
ти ведику бакпажку з вином.

' Палаmа фаu.tui|в mо корпорацiй - з |9З9-rо по 1943 piK бупа в Iталii замiсть
Падати депутатiв.

2 Сорт червоного вина.
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Щiд коротко нагадав Мерпо iсторiю двадцятиоднорiчноi давнини. Пев-
на рiч, той мотляв головою, мовляв, до полiтики не ма€ жодного стосункч
й стапася якась прикра помидка, Проте, нагадавши, дiд додав, що, перш
нiж напоiти опiею, копись Мерло змусив його спiвати <апапа!> iз закритим
носом,нагодувавши перед тим ще й чималою порцiею поцiлункiв д!6ин-
ки. Одначе, поз.л;як дiд був дюдиною миропюбною, то йому б не хотiпося
бити нещасного папицею, тож, якщо Мерло погодиться вiдразу проспiва-
ти <адада!>, вони буникпи нiякового для обох становища. I Мерпо не
вагаючись чимдуж загорданив з носовим резонансом (алала!), що, BTiM,

i так бупо €диним, чого BiH навчився.
А потiм дiд вилив спiвуну в горrtянку запашний букет рициновоi олii

з фекапьними масами, звiсно, переконавшись, що все випито до крапедь-
ки. Напiй дбайливо збережений за потрiбноi температури, |922 року,
бiльш як двадцятирiчноi витримки, якiсть та оригiнальнiсть гарантовано
виробником.

Коли гостi покидади хату, Мерло стояв навкодiшки проти цегпяноi
пiдпоги, намагаючись виблювати випите. Проте носа йому затудяди до-
статньо довго, тож зiпля опустипося аж до самiсiнького дна шrrунка.

За сповами Амалii, жiнка ще нiколи не бачила дiда таким сяючим, як
того дня по поверненнi. Пiзнiше дiзналися, що той Мерло так здякався,

що HaBiTb копи пiсля 8 вересня король попрохав перемир'я й чкурнув до
Брiндiзi, а нiмецькi фашисти звiльнили луче й знову тlрийппи до вдади,
BiH HaBiTb у Соцiапьнiй республiцi'Муссолiнi не насмiлився показувати
носа, залишившись HaToMicTb }дома обробпяти свiй городець. I_{ей ли-
ходiй, мабуть, уже теж вiддав Боговi душу, а про мене, казада Амалiя,
HaBiTb якби йому й закортiло пожалiтися фашис.там, того вечора BiH так
настрахався, що не згадав би облич тих, хто завiтав до його оселi. Хто там
порiлху€, скiлькох BiH ще напоiв рициновою олiею...

- Гадаю, не лише покiйний стариill пан, ваш дiд, роками не зводив з
Мерло очей. Багацько, ма'ть,6упо бажаючих залити йому не одну пля-
шечку в гордянку, i повiрте, пiсля такого HiKoMy бiльше не закортить пе-

рейматися попiтикою.
То ось яким був насправдi дiдусь. I]я iсторiя пояснюе i покресленi

cTaTTi, i доспухання до хвиль лондонського радiо. I очiкування, коrIи (все

розвернеться>.
Я знайшов ще одну газету, датовану 27 питtня. Святкувалося повален-

ня режиму, а на шпальтi було надруковане спiльне, сповнене радостi при-

I Imалiйська соцiальна респубпiка, або неофiцiйно (за назвою столицi) Респубпiка
Сапо,6упа створена нiмецькими фашистами на територii пiвденноi Iтадii на чолi з
(дуче Еацii> Бенiто Муссолiнi. Проiснувада з вересня 1943-го по KBiTeHb 1945 року.
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вiтання вiд Щемократично-християнськоi партii, Партii дiй, Комунiстичноi
партii та Iталiйськоi соцiалiстичноiпартii робiтничоi едностi i Лiберальноi
партii, Якщо я бачив це привiтання ранiше, а я бачив його поза всiпяким
cyMHiBoM, то мав би зрозумiти, що позаяк вони спромогдися не заскнiти
i вижити, то, значить, цi рухи iснували i за часiв Муссолiнi, тiпьки хова-
пися десь у пiдпiплi, Мождиво, саме так я почав усвiдомлювати, що таке

демократiя.
Серед iншого дiд зберiг i cTopiHKy з <Республiки Сап6>, що звалася

<Народ Апександрii> (оце несподiванка, HaBiTb Езра Паундl надряпав
кiлька рядкiв!). Видання ряснiло злими карикатурами на кородя, адже

фашисти зненавидiли його не rtише за те, що наказав ув'язнити Мус-
содiнi i пiдписав перемир'я з союзниками, а що й TiKaB на пiвдень i став

до лав ненависних англо-американцiв. Ti ж таки карикатури нападали й
на сина кородя Умберто, що був наступником трону. Обое родичiв за-
вжди пускалися навтьоки, здiймаючи за собою чимаду хмарину пил,у.

Король на мадюнках був мапесенький, як кардик, а принц навпаки -
довгий, як жердина. Звали ix не iнакше як Прудконогий Коротун та
Ельф-Потомок.

Паола казаIIа, що я завжди дотримувався респубдiканських погпядiв,
t сприяпи тому саме фашисти, що посадили нашого коропя на трон
Ефiопii. Як то кажуть, незбагненнi шпяхи Господнi...

Я спитав Амалiю, чи розповiдав потiм дiд MeHi про приключку
з олlею.

- Аякже, наступного ж ранку, - вiдповiла вона, - щойно ви розпдю-
щиrlи оченята, BiH уже сидiв на постелi й розповiдав, показуючи пдяшеч-
ку. Був такий задоволений собою.

-Аящо?
- А ви, пане Ямбо, й зараз перед моiми очима: пдескади у долоньки

i кричали: <Молодець, дiдусю, ти крутiший за Гудоно.

- Гушона? А це хто такий?

- Та звiдки ж MeHi те знати? Але я чую ваш крик, нiби то бупо
вчора,

Певна рiч, нiякий то був не Гудон, а Гордон. Я бачив у дiдовiй помстi
втiлення бунту Гордона проти MiHfa, лихого тирана краiни MoHt'o.

| Езра ПумiсПаунd (1885-1972) - видатниil американський поет, з 1920-х poKiB
Metllкaв у ITaпii. Був прихильником Муссопiнi, оспiвував фашизм у cBoii TBop:lx.
В 1945 роцi Паунд опинився в таборi для вiЙськовоподонених, в l948-My - вiдправ-
пенийдо Вашингтона i вiдданий пiд суд за пропагандуфашизму. Однак був визнаний
недiездатним i помiщений в психiаrричний госпiталь, де перебував десять poKiB.



13. БлlдА пАнянко

Я поринув } дiпову пригоду з таким самим захватом, як читач поринае
в icTopii з KoMiKciB. Але в моему (капдичному> зiбраннi мiж серединою
1943-го i кiнцем вiйни не було жодного випуску за цей вiдрiзок часу, лише
Ti, що в 1945-му принесли з собою визводитедi. Невiдомо, чи то з середи-

ни сорок третього i аж до середини сорок п'ятого KoMiKciB бiпьше не
випускали, чи то вони просто не доходили до Солари. А можливо, що
пiсдя 8 вересня 1943-го я поринув у таку фантастичну круговерть, де мене

зустрiчапи партизани, чорнобригадники, що приходиди просто до нашоi
оседi, з'явипись пiдпiльнi плакати, Й yci цi подii геть перевершипи Moi
враження вiд KoMiKciB. Може, саме у тоЙ час я став почуватися завеликим

для дитячоi пiтератури i став читати бiпьш зрiпi твори, як-от <фаф Мон-
Te-KpicTo> чи <Три мушкетери).

Хай там як, але аж дотепер я не вiднайшов у Соларi нiчого, що мiг би
вважати MoiM i лише моiм особистим. Я знайшов дише те, що колись
читав. Так само, як i мiдьйони iнших пюдей. Ось до чого зводидися Bci Moi

розкопки: oKpiM icTopii про некрихку склянку i милоi оповiдки про дiдо-
ву помсту (апе дiдову, а не мою), я не пережив нiчого з власного дитинства.
Я пережив дитинство цiлого поколiння.

[отепер про бiльш-менш значущi речi я дiзнавався дише з пiсень. Тож
я попростував до студii i знову BBiMKHyB свiй програвач, обираючи пдас-
тинки безсистемно, навмання. Перша пiсня, яка залунала з мого прийма-
ча, знову була про веседi безглуздя, що супроводжувади бомбування:

Вчора зi мною сmапася iсtпорiя чуёна.
Копu еупяв я, ёо мене пiёiйшов Duвак
I запросuв ёо кафе но фiлtiжанку KaBu.
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Йоzо вuzляё мене зацiкавuв.
I оm сuDжу но бепебнi я, посьорбуючu кову,

Та спухаю iсmорiю сумну, апе цiкаву:
<Я знаю ёiвчuну оDну: облuччя мuле i волосся зопоmе,

Проmе нiколu не насмiлюсь iil сказаtпu, лцо пюбпю,

Тому u1o я не в змозi розzаDаmu заеаёку оану...

Моя бабуся Каролiно розповiёала якось про любов,

Як замолоDу Tl'Kpaca сmуёuло хлопllrям в сеРцi кРов.

У tпi чосu ёалекi закоханi поеmu пuсапui|й Bipuli,
Оспiвувапu в нuх воrлосся чорнiше ночi, вусtпа зваблuвi i щuрi очi...

Так як же мшсу я сказаmu flро почулппя cBoi KoxaHiil ёороеiй,

Якtцо у Hei кучерi зопоmi?

А от наступна була, безсумнiвно, даЬнiшою i надзвичайно спьозогiн-
ною, гадаю, пiд Hei ще моя матуся ридма ридада:

Сусiёка з п'яmоzо поверху, панночка блiDенька,

Наzаёуе MeHi tпебе, моя маленька...
Вже dваёuрmь poKiB, як я на чужuнi,
I не мuнае жоdноi'ночi, шрб я не мрiяв про Неаполь,

Проmе найбiльше я мрiю про mвоi'прекраснi очi!
мiй мuпuй, ?орmаючu поmерmу кнцжечку з лапuнu,
Веаdай, tцо побачuпа я - вопоulкu сuнi!
Чому на очм Moix брuнumь сльоза? Хmозна..,
Хmозна, чому ёпя коханuх розлука - це пяжкая мука?

А що ж я? Moi комiкси пiдказували, що одкровення cTaTi до мене на

той час уже явипося,А як щодо. кохання? Чи Паола бупа найпершою жiн-
кою в моему життi?

MeHi видалося дивним, що у капличцi не збереглося жодного свiд-
чення мого життя мiж тринадцятим i вiсiмнадцятим роком. Принайм-
Hi у Ti п'ять poKiB, що передували нещастю, я реryпярно навiдувався

додому.
Раптом мецi спало на tадку, що я недавно бачив ще три коробки. Вони

стояли не на полицях, а за BiBTapeM. Я не надав iM великого значення
перше, адже BB:DKaB, що то черговi барвистi свiдчення мого рiзнобiчного
захопдення колекцiонуванням. Але, можпиво, й там знайдеться дещо, вар-
те того, щоб зайве понишпорити.

Перша коробка була ущерть повна Motx дитячих фоток. Оц зараз як
накрие мене одкровеннями - та де там! Розмрiявся! Я пише вiдчув гли-
боко набожне зворушення. Позаяк MeHi вже показували кiлька свiтпин

у лiкарнi, а пiзнiше я вже тут побачив фото дiда у студii, я враз признав
cBo'lx, HaBiTb упiзнавав lx у рiзному вiцi: не надто довiряючи фасону су-
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конь, я визначав, де вони замолоду, а де вже трохи старшl, зважаючи на

лов}tмну материноi спiдницi. Оте дитя у капелюшку вiд сонця, що чiп-
ЛЯ€Тt,СЯ ДО С/IИМаКа На KaMeHl, - ТО, ПеВНО, МОЯ ПеРСОНа, а ОТа ДlВЧИНКа,

що поважно трима€ мене за руку, - це, без cyMHiBy, Адуся. Ми з Адою
,,6ое були, як бiпi янгоIIятка: для мене те вбрання було майже як фрак,
а для Hei - як сукня нареченоi } день першого причастя чи конфiрмацii;
а ось я, пругий праворуч, стою у лавах молодих <6алiллiйцiв>, мiцно при-
тиснувши рушницю до грудей; i знову я - вже трохи подtlрослiшавши,
позую плiч-о-плiч з чорношкiрим американським солцатом, що посмi-
ха€ться на Bci шiстдесят чотири зуба. Можливо, це перший з apMii виз-
во/Iитедiв, якого я зустрiв: от i увiчнив себе поряд iз ним уже опiспя
25 квiтня.

I пише одна-однiсiнька свiтлина сrrравдi мене зворушила: це бупо
збiпьшене миттсве фото. Я вiдразу це зауважив,6о свiтлинабупа розфо-
кусована. Маденький хлопчик стояв н€Iхилившись, дещо розгублено, у той
час як крихiтна дiвчинка, обвивши його шию руками i пiднявшись нав-
шпиньки у бiпесеньких черевичках, цiлувала хлопчину в щiчку. То батьки
захопили нас зненацька, коли, втомившись вiд тривалого позування, Ада
вирiшила подарувати MeHi свiй сестринський вияв любовi.

Я напевне знав, що хлопчик - то був я, а дiвчинка - Адуся. Звiсно, я
не пriг не вiдчути припливу нiжностi, побачивши це фото. Але бiда в TiM,

що почувався я так, нiби був cTopoHHiM спостерiгачем i дивився KiHo,
споглядав за вiдстороненими проявами братерськоi любовi. Як зачiпас за
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живе <<Ян?ол>l Мiдле, ,<Ifiлунок>r2 Хайеса чи прерафаелiстська Офелiя3, що
пливе ковдроЮ з бiпо-жовтих нарцисiв, патаття Й хризантем.

Отже, там дiйсно були хризантеми? BTiM, звiдки ж MeHi знати? I_{e зно-
ву лише звук, що вкотре явив свою MoryTHicTb, але не образ. Вiдомо, що
у людини у мозку е двi пiвкулi: дiва, що контродюе рацiонапьнi дii та
вербальнi здiбностi, i права, що опiкусться емоцiями та образним cBiToM.
IMoBipHo, у мене вражена права пiвкуля. Але ж Hi, бо ж ось BiH я, конаю
вiд виснаження, шукаючи бодай щось, а пошуки - це пристрасть, а не
страва, яку подають хододною, як вендету.

Ъж я подишив свiтлину, яка викликала у мене дише туry за невiдомим,
i взявся за наступну коробку, Усерединi були образi, церковнi зображен-
ня ,Щоменiко CaBio, учня дона Боско. Художники мапювали його палаючим
вiд набожностi, у заношених штанях, з водянками на копiнах, немов BiH з

ранку до ночi простоював у мопитовному екстазi. Нижче лежав томик

учорнiй палiтурцi з червоним обрiзом, схожий на молитовник - кЗа-

вбачливий юнак) того ж таки Боско. I]e бупо видання 1847 року,удосить
поганому cTaHi, i хтозна, вiд кого воно MeHi перепадо. Повчадьнi тексти,

добiрка гiмнiв та модитов. Численнi свiдчення того, що доброчеснiсть -
найгодовнiша iз чеснот.

У брошурах можна бупо прочитати ще бiльш peBHi завiряння у цiI,r-
HocTi бпаточестя. А ще закпикапи берегтися вiд грiховних видовиськ,
непевних знайомств i небезпечного чтива. З ycix заповiдей найбiпьше
закIIикади шанувати заповiдь шосту: (не чини перелюбу>. I досить ясно

роз'яснювапась грiховнiсть усiляких пестощiв вIIасного тiпа. Щiйшли на-
BiTb до того, що рауi;ипиюнакам спати горiлиць, схрестивши руки на гру-

дях, аби не торкатися поном матраца. Подекуди згадували про те, що
спiлкування з iншою статтю теж не е безпечним, нiби зустрiч iз жiнками
бупа чимось надреальним i дапеким, суворо забороненим суспiпьними
нормами. Аде найбiпьшим ворогом, HaBiTb попри те, що це сдово вжива-
лося вкрай рiдко i здебiльшого iз завбачпивостi замiнювадося перифра-
зом,6упа мастурбацiя. В однiй книжечцi пояснювалося, що единими тва-

ринами, що мастурбують, е риби: це вони так про зовнiшне заплiднення,
коли багато видiв риб викидають iкринки й мопоки у воду, а Ti вже caMi

дбають про заппiднення - хто ж л:л,,rятиме бiдопашних cTBopiHb за те, що
скидають iKpy в непiдходяще мiсце. А про мавп, що € онанIогами просто-

1 Картина французького художника Жана-Франсуа Мiлпе (1814-1875).
2 Картина iталiйського художника-романтика Франческо Хайеса (1791-1882).

'Йдеться про <Офелiю> - картину англiйського худох(ника Щжона Еверетта
Мiллеса (1829-1896).
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таки за покликанням, - анiчичирк. Як Hi слова й про гомосексуапiзм, наче

дозволяти, щоб тебе пестив iнший семiнарист, - то нйкий не грiх.

Я взяв захапаний примiрник <Мапенькихмученикiв> Щоменiко Пiпли.

Ще iсторiя двох юних cTBopiHb, хлопця та дiвчини, яким доводиться тер-
пiти невимовнi, жахливi тортури, котрих завдають нещасним масони-
антик/Iерикали, що присягли перед Нечистим i через зневагу до напrоi
святоi вiри хочуть, щоб моподi люди пiзнади радощi грiха. Апе у грiха
нема спокути. Якось уночi скупьптору Бруно KepyбiHi; що витесав для
MacoHiB статую йюзнiрства, явля€ться його пiдпомаrач у бенкетах Вольф-

fанf Кауфман. Пiсля ocTaHHboi cBoci оргii друзяки вмовились, що тоЙ,хто
першим пiде на той cBiT, потiм навiда€ться до того, хто лишився, i роз-
повiсть, що ж там у потоЙбiччi. I ось ВольфГанr явдяеться до Бруно posl
mortem|, оповитий випарами Тартару, закутаниЙ у саван, витрiщенi очi
горять на бiсiвському обпиччi. А розжарена до бiлого плоть свiтиться
моторошним вiдбписком. Привид назива€ться i прорiкас: <Пекло icHye, i
я саме там>. I промовдя€ до Бруно, що коли йому потрiбен достовiрний
цьому доказ, то нехай простягне правицю. Скупьптор простягас руку, i з
примари падае крап/Iя поту, що пропалюе руку наскрrзь, немов розпдав-
лений свинець.

Апе якщо у тих брошурках i зазначапися якiсь дати, користi MeHi вiд
них не було нiякоi, адже читати ix я мiг у будь-якому вiцi, а отже, не знав
напевно, коли я вдарився в репiгiю: чи то було в ocTaHHi роки вiйни, чи
по нашому поверненнi до MicTa. BTiM, чим були для мене Ti читання: ре-
акцiею на вiйну, способом побороти внутрiшню бурю в роки статевого

дозрiвання чи низкою розчарувань, що штовхнуда мене у абайливift пас-
KaBi обiйми Матiнки-Щеркви?

Врештi, справжнi нечiткi проблиски мого вдасного (я> з'явилися лише
з TpeTboi коробки, НаЙперше - випуски <Радiокур'ера), датованi |947-
1948 роками, де я зауважив кiлька покресдених програмок з примiтками.
Позначки були зробленi, поза всяким cyMHiBoM, мо€ю вдасною рукою, тож
тепер я знав, що саме MeHi хотiдося тодi слухати. Здебiльшого, якщо не
зважати на кiпька нiчних проIрам, де читалася поезiя, вони стосувалися
KaMepHoi та iнструментальноi музики. Мiж передачами були невеличкi
заставки: рано-вранцi, по обiдi та пiзно вночi. Три етюди, ноктюрн, а як
пощастить, ще й цiла соната. Речi виключно для запекдих шанува/Iь-
никiв, i ставипи tx у найменш рейтинговi години, Ъж повернувшись

1По cMepTi (лаm.).
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додому пiсrlя евакуацii, я нетерпляче чекав цих передач, повiпьно набу-
ваючи у цьому непереборноi потреби. Я вмикав радiо тихо-тихо, щоб не

розбудити родину, й приклеювався вухом до динамiка. У дiда були кiль-
ка пдастинок к/Iасичноi музики, але, може, BiH купив ix пiзнiше, саме
задля того, щоб пiдтримати мо€ нове захопдення? Спершу я потай, як
шпиryн, сидкувався вдовити сдушну нагоду й послухати улюбпену му-
зику. Бозна-скiпьки разiв я кипiв вiд дютi, коли, прошмигнувши на кух-
ню послухати очiкуванi кiпька днiв меподii, розумiв, що Bci Moi чекання
пiшли коту пiд xBicT, бо хтось уже човгае там своrми черевиками, чи
пдещуть язиками патякади-торговцi, або ж жiнки прибирають чи роз-
качують TicTo для пасти.

НаЙретельнiше у програмцi я видiляв Шопена. Я пiшов до дiдового
кабiнету, узяв пдастинки й, увiмкнувши грамофон'i панельку свого

радiоприймача, востанне пiшов шляхом пошуку себе. Розпочавши iз Со-
наmu сi-6емопь MiHop, опусу No З5.

Пiд <Раёiокур'ером> дежада кiпа Motx лiцейських зошитiв за |947-
I950 роки. Виявляеться, у мене був просто фантастичний викпадач фi-
пософii, бо бiпьшу частину того, що знаю зараз, я дiзнався саме з йогс
конспектiв. KpiM того, я знайшов маlrюнки, карикатури, дотепи, якими
жартував з однокласниками, свlтлини всього класу, KoTpi знiмають у KiH-

цi навчального року. Увесь клас стояв у три-чотири F)яди, а в caMiciHb,
кому центрi стояди вчителi. Bci цi обпиччя бупи ддя мене зовсiм чужими,
я HaBiTb насипу мiг упiзнати самого себе. Шукав радше за методом вiд
супротивного, вiдчайдушно чiпляючись за ocTaHHi пасемця чубчика
Чуффеттiно.

Укупi iз шкiпьними зошитами лежади й iншi, зокрема один починав-
ся 1948 роком. Упродовж того, як я гортав сторiнки, я заувах(ував, як
змiнюеться мiй почерк. Певно,у ньому бупи й тексти за три наступнi роки.
У зошитi бупи вiршi.

Така гидка писанина могда надежати лише моему перу, Жовторотiсть,
юнацькi вугрi. Гадаю, у шiстнадцять yci пишуть вiршi. I_{e така промiжна

фаза мiж юнiстю i дорослим BiKoM. Не знаю, де я начитався про те, що
загапом yci поети подiляються на двi категорii: поети прекраснi - Ti, якi
у певний момент свого життя спа/Iюють увесь свiй бридкий доробок та
йдуть продавати гвинтiвки в Африку'; i поганi - Ti, що пубпiкують cBoi
творiння, штампуючи tx до скону BiKy.

l Натяк на Артюра Рембо, якийу l880-x рокж у €гиптi та Ефiопii займався тор-
гiвлею, у тому числi i зброею,
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Звiсно, може, я надто прискiппивий, але все х( таки Moi вiршi бупи
поганими. Не паскудними чи гидкими,коли автора можна вважати генiем-
провокатором, а патетично-посереднiми. Чи варто було повертатись до
Солари, абивиявити, що я був ппетуном-нездарою? Але принаймнi хоч
один привiд дпя того, щоб пишатися собою, я мав: у мене хоча б стапо
кебети скдасти Bci цi почвари у коробку, знести до каплички iз замуро-
ваним входом i поринути у збирання чужих TBopiHb. Мабуть, коли MeHi
вже стукнудо майже вiсiмнадцять,я був дивовижно проникливим i кри-
тично-непiдкупним.

Але оскiльки HaBiTb пiсля того, як я прикопав cBoi вiршики у цьому
ящику, я ix усе-таки зберiц значить, вони багато вiDкиди для мене i тодi,
коли юнацькi вугрi вже зiйшли з лиця. Певно,як безмовнi свiдки. Вiдомо
ж, що дехто, вигнавши iз себе солiтера, вiдтинае йому гопову i консервуе
ii в спиртi, а ще дехто робить те саме з камiнчиками, що вирiзапи з його
жовчного Mixypa.

Першi вiршi були пише начерк.lми, простими одкровеннями на фонi
чар природи, як мае розпочинати кожен поет-початкiвець: зимовi ра-
ночки, що, притрушенi памороззю, манпиво зазивають лукаве бажання,

щоб за BiKHoM забуяв KBiTeHb, безмiр пiричних недомовок у сутiнкових
Toнilx, багато, занадто багато мiсячного сяйва i одна-€дина мить сти-

дання:

Що робuш у небi, мiсяцю, fпu скажu MeHi, tцо poбuul mu у самоmi?
Жummя свое прожuваю mьмяне,

Бо я пuш сукуп земпi, lолuн
I мерmвuх зzаслuх вулканiв.

Спава Боry виявляеться, я не цiлковитиfu бр нездара. Чи, може, вже
вiдкрив для себе футуристiв, KoTpi волiли б убити мiсячне сяйво. Але
потому MeHi вiдразу впади в око вiршi про музику i тяжке життя Шопена.
Уявiть, у шiстнадцять я писав про Шопена, а не про Баха, котрий утратив
розум того ж таки дня, як померла його дружина, i коли гробарi спитали
чоповiка, як BiH хоче ш поховати, вiдповiв, що б слиталиу Hei caMoi. А Шо-
пен учинив якраз навпаки, немов навмисно робив усе так, щоб шiстна-
дцятирiчнi не просихади вiд спiз: покинув Варшаву, притуливши до сер-

ця стрiчку Констанцii, а потiм - смерть, що невпинно насувадася в
монастирi у Вальдемосi'. Лише подорослiшавши, ти розумiеш, що BiH дiй-
сно писав гарну музику; перше ти просто п/Iачеш.

l Невеличке MicTo на ocTpoBi Мальорка. Саме там у Шопена у 1838-му почапися
сухоти, вlд яких BrH помер одинадцять poKiB по тому.
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Щапi у вiршах йшлося про пам'ять. У мене ще молоко на ryбах не о6-
сохло, а я вже переймався, як зберегти спомини, KoTpi пише щойно почав
затушовувати час. У вiршi я писав:

Я звоёжу споzаDu рiзнi,
Жummя

!,оmяеую dо цьоео марева,

Щомumi пеzко пере?орmаю сmорiнкu
mремmлuвою рукою,
РяDкu, немов розмumi
Поверхнею воDu швuDкоi,
БРuжаmь, знuкаючлl без болю.

Рядки надзвичайно KopoTKi, достоту як полюбдяпи герметики - у них,
певно, й набрався.

Я писав багато вiршiв про пiсочний годинник, що пряде час у тонку
нитку, як у лялечки, i зберiгае iT у величезних KoMop.lJ( пам'ятi; гiмн Орфею
(!), в якому я попереджав його, що не увiйDеш Dвiчi у цаРсmво спомuнiв, у
споёi BaHHi вiёнайmu незмарнiлою неспоёiвану свiжiспь першоzо Фабунку,,.
чи не собi я радив не маРноmраmц icHye пuuле мumь,,.Чудово, вистачидо

раз надмiру накачати Moi apTepii KpoB'Io вщерть, i я все пустив коту пiд
xBicT. В Африку, в Африку, продавати гвинтiвки.

Помiж iншого пiрично-вiршованого потрохуя писав ще й про кохан-
ня. Отже, я таки зазнав кохання. Чи я просто був закоханий у кохання, як
часто трап/Iяеться у тому вiцi? У Motx вiршах фiryрувала якась непевна
(вона>, незрима, мiфiчна:

Сmворiння, замкнуmе в цю mа€мнuцю неmрuвку
ВiDёаляешся mu Bid мене, куёu?
Можпuво, ёля mоео нароdжена mu,

Щоб почуtпu лuutе цi ряёкu.

Довопi трубадурськийстиль ще й з педь помiтним пiдтекстом вищостi
чоловiка над жiнкою. I чому це нещасне створiння народидося пише для
того, щоб прожити у Morx посереднiх вiршиках? То, значить, я був якийсь
моногамний паша, що ставився до слабкоi cTaTi пише як до плотi у cBorx

уявних гаремах, а це вже, як не поверни, називаеться мастурбацiею, HaBiTb
якщо еякудю€ш з ryсячого пера, Але якщо це Створiння й справдi icHy-
вадо Й нiчогiсiнько не знадо? Ну, тодi я просто бовдур, але хто ж тодi
вона?

Апе жодних ббразiв я не бачив, навколо - лише слова. I нiякого таем-
ничого попум'я я теж не вiдчував, бо цариця Лоана мене неабияк розча-
рувапа. Хоча Hi, щось я таки вiдчував. У якийсь менъ в Mipy того, як читав
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цi вiршi, я вiдчув, що можу наперед угадати, що буде дапi: насmане мumц
i mu безповороmно знuкнеш - i, може, я збаzну, tцо mо був лuше сон. Але
поетичнi вигадки нiкопи не зникають, тож копи ти пишеш, ти увiчнюеш
tx. Значить, якщо я боявся, що вона розтане, то моя поезiя бупа лпле
хистким ерзацом того, куди я бояься пiдходити бпижче. Я звоDuв споzаёu
на хuслпкому пiскуупраченuхмumm€восmей, переё лuцем, лuше лuцем.,,I не
знаю я, чu прокпuнапlt мumь, копuмене muпрuрекпанабуёiвнuцmво cBimy.
OTaKoi, я бупував cBiT, i, вочевидь, вопiв, щоб у ньому скдав MeHi компанiю
хтось iще.

Врештi, я знайшов дуже детальний отlис <<fi>>, тож це вже, поза всяким
cyMHiBoM, не привид:

HaDBopi |правень, i бузrcу аромаm в повimрi розлutпuй.
Дурмон ревноtцiв у zоловi моiй несамовumuй.
Тu йulла, iз зачiскою новою, zорdуючu мною.
Д поряё з mобою сmуDенm (пiDсmаркуваmuй, вuсокuй блонDuн)

Iз пласmuрем на шui крокував i Dрузям BciM ycMixHeHo казав,

Що mо звuчайна сuфiломо, яку BiH заробuв уdома, а я 1аалено ревнував.

А далi я знайшов опис жовтого пiджачка, немов йшлося про Янгола
Шостоi Труби'. Отже, дiвчина й справдi iснувала, та й сифiлому я не мiг
вигадати. А це що, остання серед од коханню?

TaKutt же вечором, за лпРu dHi Dо РiзЬва я впеРше закохався.
Навмuсне пid вiкнамu шумiв, mак сцльно на mбою ува?у споDiвався,
I cHiz пiё HozaMu рuпiв, колu снiжкамu у mво€ BiKHo кuёався.

hDав, tцо сmону нойзночнiuluм iз чоповiкiв, апе eipKo fломuпявся,..

Пройшлu рокu. Час змiнuв кожну mканuну, клimuну у MeHi,

Дле в ёуu.ti я мопоёuм зосmався.

Як же знову mебе вiDнайmu у м'жовi серtlя? Чu мuнуле веРнепься?
Чu tце эrcuвuй у споеаёах mвоiх? Вже HaBimb не знаю, але безмежно кохою!
hl, Лuше mвii образ на банях церков, dе (dе пu?) бпutцапь хреспu,
Йоео я ясно бачу i зачоровуюся H1.1M, i вже не плачу.

Все, як mоDi, за mрu ёнi lо Рiзёва, копu я вперше закохався.

I цьому вже тепер цiлком реапьному Створiнню я присвятив TpI,I роки
життя, а потiм, вочевидь (куDu?) втратив ii. Ймовiрно; по cмepтi батькiв
переiхавши до Турина, я вирiшив покiнчити з цим. Принаймнi про це
свiдчать ocTaHHi два вiршi. ix поклали у зошиъ але написанi вони були не
вiд руки, а машинописом, Навряд щоб у пiцеi користуваписядрукарськи-
ми машинками. А отже,цi двi вiршованi спробиз'явиписяна початку Moii

l Шостий Янгол Апокалiпсису, що волiе звiльнити <Чотирьох янголiв, що 1.в'язненi
бйя рiчки €вфратуu, щоб знищити людство.
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унiверситетських poкiB. Щивно, що вони опинипися саме тут, з огпяду на
те, що, як MeHi казали, я перестав навiдуватися до Солари саме на cBiTaH-
ку cBoix унiверситетських poKiB. Та, можпиво, по cMepTi дiда, поки дядько
з тiткою здихувадися його мотдоху, я ще раз приiхав сюди саме для того,

щоб назавжди поставити печатку на спогади, якi я вже силкувався забу-
ти, тож докдав у цей зошит i машинописнi вiршi, нiби свое прощання чи
заповiт. I-{i вiршi - як вiдставка чи звiпьнення з роботи: немов я назавж-

ди xoTiB пок/Iасти край поезii, моiй дегкiй HeBipHocTi та всьому, що я пи-
шив за п/Iечима.

Перший вiрш був такий:

О, блidi панянкu Ренуара,

!,амu на балкончuках Мане,
Кав'ярневi mерасu на бульварох
I бiлi парасолькu iз ланёо,
В осmанньому поёuху Берzоmmu

!,uка каmmлея зiв'яла,

Апе правёi у вiчi поzляньмо:
Оёеmmа Dе Kpecil неабuякою хвойDою була.

Щругий називався <<Парmuзани>. KpiM цього вiрша, не пишипося
бiпьше жодних згадок про часовий вiдтинок iз 1943-го i аж до кiнця
вiйни.

Теплоzо весняно?о ёня почав ulоёеннuк я пuсаmu.
Iшпu ёороеою солёопu, не прuпuняючu спiваrпu,
lз-пiё чобim леmumь пulюка, Тапiно, Вовчuк, !,жuно, Рас, Шаблюка!
Проёовжую пuсаmu. Вже з пом'яmi зzоDка почала знl,каlпu,
Як яснuмu ночамu у лiсi ховалuсь парmuзанu,

Щоб не збуduв пmаu,luнuй спiв кохонuх, ix cHu оберizопu.

Як повернуmu mi лimнi часu жаеучоzо бою?

Колu zуёiпu вitпрu i бурi люrпувапu,
I неспоёiвано полуdенну muu,lу розлпuналu.
Мu по абiёi на Hotl,uчl,t чекалu,
II!о поttлепкu солёаmu переповidалu:
<Кажу mь, завmр а <6 аdольянцi> прuйёу mь.

lpРоzою Dо Орбенmо бпокпосm розберушь.
Там вже не пройDеul, брuчкамu пораненuх ввуmь...r,
I рапmом пекелонuй !валm, музuкц звукu неспuннi ерuмпяmь,
Had сmiною ёому пунае zолос зiа ро?у, i но ёороzу Bci бiжоmо.
Тutца нiчна, ёолi - посmрiлу звук, певнiсmю сповненuй dух.,.

| Оёеmmа dе Kpeci - фатаьне KoxilHIuI героя <У поIrryках втраченого часу> М. Пруста_
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I лuш сmрiлок цокоmiння <mук-лпурr.,.

Як повернуmu mi пimнi часu жаzучо2о бою?
копu мu воювапu iз mобою.

Я не Знаю i свiй зошum закрuю,,.

I-{i вiршi були дпя мене суцiльною загадкою. 3начить, я вважав той
час геролчним, принаймнi поки героями бупи iншi, а не я, Рiвночасно з
тим, як я вiдкараскувався вiд будь-яких Еагадувань про сво€ дитинство
i юнiсть, на порозi дорослого життя я намагався знов повернути митт€-
BocTi захоплення й упевненостi. Але мене зупинила cTiHa (останнiй блок-
пост вiйни, що точилася просто за моiми дверима), i я здався, але перед
чим? Перед чимось, про що я чи то не xoTiB, чи то не мiг бiдьше згаду-
вати, i що стосувалося,Щикого Яру.I знову цей Дикий Яр. Я що, зустрiв
вiдьмачок i перелякався вiд Toi зустрiчi так, що вирiшив викреспити геть

усе з пам'ятi? Чи усвiдомивши, що остаточно втратив Створiння, пере-
творив Щикий Яр та й yci iншi днi вiйни на образ Toi втрати, а тепер
ховаю все те, ким я був ранiше, аж до сього моменту в незруйновно-
недосяжнiй скринi у каппичцi?

Все, бiльше нiчого немае, принаймнi у Соларi. Я пише можу з певнiстю
сказати, що вiдтодi, в>ке студентом, я вирiшив присвятити сво€ життя
давнiм книгам. Щоб звернутися до минувшини чужоi, яка не мох(е мати

до мене жодного стосунку.
Апе ким же було те таемниче Створiння, що змусило мене поховати

Bci cBoi лiцейськi роки i все, що пов'язувало мене iз Соларою? То у мене
теж бупа своя панночка бпiденька, rtюба сусiдка з п'ятого поверху? У та-
кому разi, це буда чергова пiсенька i пише пiсенька, яку ранiш чи пiзнiш
спiвав кожен iз нас.

€диною дюдиною, яка ще могла пролити на все це свiтло, був [жаннi.
Бо ж якщо ти закоху€шся,тим паче вперше в життi, ти зiзнаешся хоч би
сусiдовi по партi.

Кiпька днiв тому я не бажав, щоб ,Щжаннi розганяв туман Moix спо-
минiв тихими променями cBotx згадок, апе наразi я мiг покластися пише
на його спогади.

Вже спада нiч, коли я подзвонив йому, тож ми протеревениrlи кiлька
годин. Я зайшов здаля, заговоривши про Шопена. Я дiзнався, що у той час

радiо дiйсно було единим джере/Iом великоi музики, до якоi у нас саме
прокинудася пристрасть. Лише наприкiнцi наших унiверситетських poKiB
нам нарештi вдапося створити спiпку поцiновувачiв музики, яка час по
часу пропонувала коfiцерт фортеп'яно зi скрипкою або щонайбiпьше у
форматi Tpio. У нашому класi таких, як ми, було пише четверо, ми майже
потай плекади свою пристрасть, бо Bci iншi вилупки мрйли лише про те,
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як втрапити до борделю,6о були ще неповнолiтнi, тож у lxHix очах у нас
просто повипiтади кдепки. От i чудово, отже, ми могли трiпотiти вiд од-
ного й того ж - можна наважитися. То як, мдiв я на TpeTboм}r Kypci вiд
якоiсь кралi?

- Ага, й про це забув. Може, не все погане йде на гiрше. Та що тобi
з того... Вже стiльки часу минупо. Ну ж бо, Ямбо, подумай про свое
здоров'я!

- Не бупь йолопом,,Щжаннi. Я накопав тут дещо, i це мене збентежи-
ло. Маю знати.

Здавалось, BiH завагався, потiм добряче пошарудiв у cBoix спогадах.

Ще його надзвичайно розхвилювало, нiби йшлося про його кохання, а не
мое. Хоч насправдi все було саме так, адже (як BiH сам казав) BiH i досi не
зазнав пюбовних ураганiв, тож п'янiв вiд Morx походеньок, немов то були
його вдаснi.

- Власне, вона й справдi бупа найгарнiшою дiвчинкою у своему кпасi.
IJe ти був суворий, з купою вимог. Так, ти закох}ъався, аде lIиIпе у най-
гарнrшу.

- Дlоrs moi" jhirпе qui?.. Mais cela уа de soi! - Ihim, mais сёst fоrсё,lа plus
belle qui soit!|

- Що-що?

- Хiба я знаю, просто спало на думку. Розкажи про Hei, Як ii звали?

- ii звади Лiпа, Лiла Саба.
Гарне ймення. У мене набiгдо повен рот сдини, наче при згадцi про

мед. Лiла. Прекрасно. Гаразд, як це стапося?

- На третьому Kypci лiцею ми були ще прищавими недоростками у
зуавських штанцях. У нашому вiцi, себто десь poKiB шiстнадцять, вони
були вже справжнiми жiнками, тож HaBiTb не дивипися на нас. Радше
пускали бiсики старшим хлопцям з унiверситету, що приходили виlпя-
дати tx бiля fрат. Щойно ти ii побачив, геть умлiв. Як,Щанте зi своею Бе-
атрiче, хоч не можу сказати напевне, адже в Ti часи мивчипи <Нове жит-
тя> й вiршi штибу <Чuсmа сmуёена сопоdка воdа>2 - тодi це був единий
вiрш, котрий ти знав напам'ять, та й то дицIе тому, що там йшлося про
тебе самого. Коротше кажучи, як громом ,чдаридо. Тиждень ти бпукав,
нiби в TyMaHi, у горлi стояда грудка, i ти HaBiTb iжi не торкався. TBoi HaBiTb
вирilлили, що ти захворiв. Потiм тобi захотiдося дiзнатися ii iм'я, але ти
боявся спитати прямо, щоб хто бува не дiзнався. На твое щастя, тво€ю
сусiдкою за партою бупа HiHeTTa Фоппа, симпатичне дiвчисько з мордоч-

l У кого б закохалася почвара? - Звiсно,у найпрекраснiIпу з жiнокl (Фр.).

' Вiрш Франческо Петрарки.
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кою, як у бiлки. I]i двое були подружками iз самого дитинства. Ъж, зус-
трiвши ii на сходах, ти, немов мiж iншим, спитав, що то за одна, з якою ти
бачив HiHeTTy вчора. Так ти дiзнався принаймнi, як звуть твою любку.

-Iщождалi?
- Ну, скажу я тобi, ти став просто як зомбi. А позаяк у той час ти

був надзвичайно набожним юнаком, то зараз же попдентався до свого

духовного наставника, дона Ренато. Ъ був один з тих попiв, що катають-
ся на мотоциклi у беретi i мають пуже лiберадьнi погляди. BiH HaBiTb

дозводив почитати тобi aBTopiB з Iндексуl, сказавши, що треба розвива-
ти сво€ критичне мисленнrI. Я б не навaDкився зiзнатися у такому свяще-
никовi, але ти не витримував i мав комусь розповiсти. Зна€ш, ти яку
тому анекдотi про чоловiка, що вряц/вався з корабепьноi aBapii й опи-
нився на незапюдненому ocTpoBi з найпринаднiшою i найвiдомiшою
актрисою у cBiTi, а копи сталося невiдворотне, BiH, не натiшившись i не
маючи спокою, змусив ii перевдягтися у чодовiка, намалювати собi вуса
обвугпеним шматком коркового дуба, а потiм усадовив поряд, узяв за

руку й, назвавши fуставо, промовив: пДруже Густаве, ти не повiриш, кого
я недавно завадив у лiжко...>

- Не кажи непристойностей, для мене це рiч серйозна. Ъ що порадив
MeHi дон Ренато?

- А що ти xoTiB почути вiд священика HaBiTb iз широкими життеви-
ми поглядarми? Сказав, що тво€ почуття, звiсно, чисте й прекрасне, але не

треба паппюжити його фiзичними стосунками, бо до шпюбу треба всту-
пати у цнотi, тож ти ма€ш тримати це почуття глибоко у серцi, як найсок-

ровеннlшу таемницю.

-Ащоя?
- I ти, як йолоп, поховав свое почуття у глибинi серця. Гадаю, це через

твiй просто-такибожевiдьний страх набпижатися до Hei, взагалi пiдходи-
ти. От лишень caMoi глибини серця тобi було замало, тож ти прийшов до
мене звiрятися. MeHi HaBiTb доведося тримати тебе за руку.

- Як це я не пiдходив?

- Справа бупа в тому, що ти жив просто за школою, тому, щоб дiста-
тися додому, ти мав пише повернути за рiг. За наказом директора дiвчата
мапи покидати школу пiсля х.tlопцiв, тож теоретично ти ризикрав нiколи
i] не бачити, хiба що стояв би, як бовдур укопаний, бiля шкiпьних сходiв.
Загалом i ми, i дiвчата мали пройти через садок, завернути на площу
MiHГeTTi, а потiм кожен мiг iти своею дорогою. А вона мешкала саме на

'Йдеться про <Iндекс заборонених книг) - перепiк, який видавав Ватикан до
1966 року.
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площi MiHfeTTi. Отже, ти додумався до того, що проводив мене аж у глиб
саду, yBiDKHo спостерiгав, чекаючи, копи дiвчата виЙдуть зi школи, а потiм
прямував назад i стрiчав i],як дiвчина йшда з подругами додому. Стрiчав,

дивився на Hei, i квит. I так кожного Божого дня.

- I тим удовольнявся?

- Та де там! Ъдi ж бо ти й пустився на всiдякi витiвки. Почав брати

участь у рiзноманiтних благодiйних акцiях, щоб директор дозволив тобi
ходити по кабiнетах i продавати квiточки чи якiсь iHlпi дрiбнички. Ти
заходив до ii класу й,ухлtтрявся затриматися на зайвi пiвхвилини бiпя ii
парти, нiби щоб вiдрахувати правиIIьно решту. Потiм ти почав удавати,
що у тебе болять зуби, бо ваш сiмейний стоматодог мешкав на ппощi
МiпГеттi i його BiKHa дивилися просто на ii бапкон. Ти жалiвся на нестерп-
ний бiпь, а пiкар, уже не знаючи, що вдiяти, про всяк випадок сверддив

дiрки. Ъбi продiрявили купу пiрок Hi за цапову душу, а ти все одно при-
ходив до приймальнi на пiвгодини ранiше, аби дишень з BiKHa нишком
кинути на Hei оком. Певна рiч, на бапконi й духу ii не було. Якось, коrlи
ми ryртом ьиillllпи з KiHo (KiHoTeaTp був саме на площi MiHfeTTi), ти ор-
ганiзував бiй у снiжки i горпанив, як навiжений, ми Bci HaBiTb вирiшили,

що ти п'яний. Ти сподiвався, що вона визирне у BiKHo i подумас про те,

який же ти мододець. HaToMicTb визирнуда стара шкапа й зарепетувала,

що викдиче полiцiю. I тут тебе осяйнуло! Ти органiзував ревю, виставу,
гранд-шоу всього лiцею. Ъго року ти запросто мiг провалитися на iспи-
тах, бо в гоповi тобi була лише вистава, сценарiй, музика та декорацii.
Нарештi, пробив час: увесь пiцей разом з родинами мiг прийти до головноi
аудиторii, щоб подивитися найнеймовiрнiше шоу в cBiTi. Вона приходиllа

двiчi поспiль. Окраса програми - панi MapiHi. Вона бупа вчителькою при-

родничих наук. Кiстлява, як драбина, пласка, як дошка, волоссячко гуль-
кою, завжди носила окудяри, як у мухи цеце, й чорний нагрудник. Ти був
так само сухоребрий, як панi MapiHi, тож завиграшки мiг вдягнутися нею.
А в профiль - так то взагапi викапанаучипка. Щойно ти ступив на сцену,
за;rа заппескала так, що й самому Карузо не снипося. У панi MapiHi була
звичка: пiд час уроку вона дiставала iз сумочки пастилки вiд кашлю i
потiм пiвгодини язиком ганяла ix у poTi вiд однiеi щоки до iншоi. Отож,
коди ти полiз до торби i вдав, що дiстаеш пастилки, а потiм випнув язика
спочатку з однiсi щоки, а потiм з iншоi, нiби ганяеш ротом пасти/Iку, ну,

чесно кажу, зада просто випа/Iа. Гамiр вiд cMixy Ёе стихав хвидин зо п'ять.
Одним порухом язика ти довiв до екстазу цiлiсiньку сотню пюдей. I став
зiркою. Ъ бупо очевидниIчI, що насправдi ти раював через те, tцо серед
глядачiв бупа вона i що вона бачипа твiй трiумф.

- I MeHi не спадо на думку, що прийшов час ддя смiливих дiй?
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- Щiдька лисого, а твоя обiцянка дону Ренато?

- Отже, oKpiM тих випадкiв, копи я продавав квитки, я до Hei бiпьше
не балакав?

- Кiлька разiв заговорив, наприк[ад, коли увесь лiцей повезди до AcTi
подивитися трагедii Альф'ерi й увесь театр по обiдi був наш, Ми вчоти-

рьох HaBiTb змогди вiдвоювати собi мiсця у ложах. Ти почав розгдядати
партер та iншi ложi, шукаючи,i], аж ось заувiDкив, що вона притулилася

у глибинi зади на вiдкидному крiспi, звiдки зовсiм нiчого не видно. В ан-

TpaKTi ти нiби випадково пiдiйшов до Hei, привiтався i спитав, чи добре
iй видно. Щiвчина поскаржипася, що зовсiм нiчого, Й ти великодушно

розповiв, що у нас чудова дожа i, якщо ii ласка, дiвчина може при€днати-
ся до нас - у ложi € ще одне вiльне мiсце. Вона прийшпа, решту вистави

дивипася, перегнувшись через перида, а ти увесь цей час просидiв десь
там у закутку, в гпибинi запи. Звiсно, сцени ти бiпьше бачити не мiц апе

HaToMicTb двi години витрiщався, не вiдводячи очей, на ii потилицю. Май-
же оргазмував.

- А що потiм?

- А потiм вона подякувала тобi i приедналася до cBoix подружок. Ти
повiвся по-джентльменськи, i вона тобi вiддячила, от i все. Я ж казав,

дiвчата тодi вже були справжнiми панянками, вони б iз нами i на одному
гектарi не сiпи.

- HaBiTb попри те, що в лiцеi пiсля вистави я став зiркою?

- Атож, а ти гадав, дiвчата закохуються у Джеррi Люiсiв?' Вона вва-

жала тебе славним, та й по всьому.

Гаразд, вiд Джаннi я почув банальну iсторiю шкiпьного кохання. Апе
lrише подадьший розвиток цiеi icTopii мiг би MeHi чимось згодитися. У то-

му безпам'яттi я прожив увесь курс. Потiм настали канiкули, i я зазнав
недюдських страждань, адже не знав, де вона i що з нею. Восени по по-
BepHeHHi до навчання Moi обожнювальнi ритуа/Iи продовlкипися (це я вже

сам знав напевне, а не зi слiв ,Щжаннi,6о й досi продовжував дряпати
вiршi). Гадаю, почувався так, нiби вона зi мною поряд день у день, BTiM,

мабуть, i вночi теж.
А посеред четвертого курсу Лiпi Саба раптом зникла. Як я дiзнався

вiд ii подружки Нiнетти Фоппи, дiвчина покину/Iа не тiдьки школу, а Й

MicTo взагапi, ви'rхада разом iз родиною. Справа бупа заплутана, HaBiTb

сама HiHeTTa не знада нiчого конкретного, дише чула якiсь плiтки. Каза-

1 !,жеррi Люiс (нар. |926 р.) - вiдомий американський актор, KoMiK, режисер та

письменник.
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ли, що батько Лiли втрапив у круту хапепу, щось на кштапт ведикого
банкрутства, що сипьно по ньому вдарило. BiH лишив геть усе в руках
адвокатiв, а сам, очiкуючи, поки справи владнаються, подався за кордон,
отримавши TzlM сяку-таку роботу. Апе справи, вочевидь, на лад так HiKo-

ли й не пiшли, бо родина не повернулася.
HixTo не знав напевне, де вони подiпися. Хто казав, що осiпи в Арген-

тинi, хто - в Бразилii, Значить, у Пiвденнiй Америцi. У Ti часи нам HaBiTb

Луfано видавадося межею дослкного cBiTy. Щжаннi земпю рив, так ста-

рався. Виявипося, що у Лiпи була подружка, така собi Сандрина. Апе та
Сандрина на знак BipHocTi й пiдтримки мовчала, як риба, хоч ми були
певнi, що вони з Лiдою листуються. BTiM, хто ми TaKi, щоб дiвчина вида-
вала чужi таемницi саме нам.

Решту часу, що лишався до випуску, пiвтора року, я провiв у неймовiр-
ному нервовому напруженнi й тузi. Перетворився на ганчiрку. Думав
/Iише про те, де Лiла i що з нею трапилось.

Потiм, за сповами Щжаннi, я вступив до унiверситету i, як видавапось,
про все забув, Протягом усього навчання в унiверситетi, аж до випуску,

у мене було лише двi дiвчини. Врештi, я познайомився з Паопою. Лiпа мада
б стати пише спогадом юностi, як це зазвичай траппяеться. Апе HaToMicTb

я гаЕявся за нею все свое життя. Певний час я HaBiTb xoTiB переlхати до
ПЬденноi Америки, сподiваючись зустрiти ш посеред натовпу; не знаю,

десь мiж Вогняною Землею та Пернамбуко. Якось у мить спабкостi я на-

BiTb зiзнався ,Щжаннi, що у численних cBo'ix пюбовних пригодах, у Bcix
жiнках шукав ii обдиччя. Я жадав побачити ii ще принаймнi раз, поки не

прийшла смерть. I не мас значення, якою вона стала. <Ти знищиш чарiв-
дивiсть спомину), - вiдмовпяв мене Щжаннi. Але я не зважав, бо ж не мiг
пишити цей борг невиплаченим,

- Ти покпав життя на те, щоб знайти Лilry Саба. Я повсякчас казав,

цо то лише привiд,щоб крутити фirлi-мirпi на cTopoHi. Не надавав TBoiM
пошукам надто ведикого значення. Лише у KBiTHi минупого року я втямив,

що справа дiйсно серйозна.

- А що трапипося у KBiTHi?

- Ямбо, я б не xoTiB розповiдати тобi про це, бо вже розказав тобi цю
iсторiю саме за кiлька днiв до того, як iз тобою стаllося нещастя. Я не кажу,

що мiж цими двома подiями е безпосереднiй зв'язок, аlrе про всяк випа-

док, щоб не наврочити, не бупемо про це, тим паче, що, як я гадаю, дйо
того не варте.

- Е Hi, дiдька дисого, тепер або ти розкажеш MeHi все до цятки, або

у мене пiднiметься тиск. Ану, розв'язуй язика.
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- Отож, у KBiTHi минулого року я навiдався на нашу маду батькiвщи-
ну, щоб покласти квiти на могили родичiв. Я часто туди iжджу, просто
через ностальгiю за нашим стареньким мiстечком. Вiдкопи ми переiхали,
воно майже не змiнилося, тож там я й досi почуваюся молодиком. Тодi я
й зустрiв Сандрину. iй уже теж пiд шiстдесят, аIIе вона майже анiтрохи не
змiнидася. Ми пiшпи випити по фiлiжанцi кави й зrадати cTapi часи. Го-

ворили про те, про се, i я спитав про Лiлу Саба. <Хiба ти не знаеш? - спи-
тапася вона (звiдки, трясця його MaTepi, я мiг про таке знати?) - не зна€ш,

що невдовзi пiсля того, як ми випустилися з лiцею, вона померпа? Не
питай, чому i як, - веда Сандрина далi, - але яписала iй у Бразипiю, а ii
мати пересrrала MeHi писти назад, переказавши, що стадося. Бiдолашна,
отак rrомерти наглою смертю у вiсiмнадцять poKiB>. Оце й уся iсторiя.
Загапом для Сандрини - то теж давно забута й погасла справа.

Оце так, сорок poKiB я ганявся за примарою. Я вiдсiк свое мину-
ле ще на початку унiверситетського життя, апе единий спогад, вiд
якого я так i не змiг звiльнитися, - то була вона. Не усвiдом/Iюючи
того, я стiльки poKiB намарне кружпяв довкруг могили. Надзвичайно
поетично. I нестерпно.

- Але якоIо вона була,Лiпа Саба? Розкажи хоч,якою вона була?

- А що ти хочеш вiд мене почути: що вона була богиня, що я теж
кохав ii до нестями, щоб при Moix сповах ти запишався, як пишаються,
коли хтось хвалить TBoIo дружину? Вона була бiлявкою, мала волосся
маЙже по пояс, обличчя чи то бiсеняти, чи то янгода, а коди всмiхапася,
виднiпися два ii BepxHi рiзцi.

- Але хоч одна свiтпина збереглася? Хоч одне спiльне пiцейське

фото?!

- Ямбо, наш рiдний лiцей згорiв ущент ще в шiстдесятих: стiни, пар-
ти, журнапи, геть усе. Нинi там cToiTb нова гидка споруда.

- А ii подружки, Сандрина, наприклад, чи не зберегли вони якогось

фото?

- Може бути, Як що хочеш, я можу попитати, хоч i не знаю, про що.
А що б ти зробив? Уже минуло майже пiвстопiття, i Сандрина навряд чи
згада€ HaBiTb назву того бразильського мiстечка. Бо ж це не бупо якесь
ведике й вiдоме MicTo, як-от Pio, а звичайне, з дивною назвою. Наслиниш
падьця i протиратимеш телефоннi довiдники Бразилii, сподiваючись знай-
ти прiзвище Саба? Таж там ix цiпiсiньке море. А як, утiкши вiд батька,
вона змiнила iм'я? Гаразд, поплентаешся ти туди, i кого ти там знайдеш?
Старезну пару, KoTpi вже як не померпи, то, певно, розмiняли дев'ятий
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десяток, а то й гiрше - зовсiм заспабпи на розум. I що, скажеш: даруйте,
я заiхав мимохiдь погдянути на фото вашоi донечки Лiпи?

-Ачомубiнi?
- На бога, чому ти знову хочеш бiгати за цими примарами? Живi най

живуть, а MepTBi як поJIягли, нехай не встають, Ти ж HaBiTb не знаеш, на
якому цвинтарi шукати надгробок. Поза тим, ii HaBiTb не Лiпою звапи,

- А як же тодi?

- Йоft,,краще б я тримав язика на припонi. MeHi сказала Сандрина,

ще тодi, як ми бачипися у KBiTHi. Я тут-таки тобi розповiв, бо дуже вже
кумедним MeHi виявився цей збiг. Апе, щойно сказавши, зрозумiв, що саме

це тебе вразипо найбiльше.,Щаруй,але аж занадто, тим паче, що це дiйсно
пише збir. Гаразд, розкопюся i цього разу. Лiла - це зменшувально-пест-
пиве вiд Сибiлла.

Отже, профiль, побачений у дитинствi у французькому журнапi дпя
жiнок, обпиччя, яке я копись зустрЬ на сходiлх у пiцеi, а потiм, можпиво,
й yci iншi жiночi обличчя, якi я бачив за життя: Паоли, Ванни, KpacyHi-
гопландки i ще багатьох-6агатьох, - yci вони мали щось спiпьне. I Сибiп-
ла, яка ось-ось вийде замiж i яку я теж безповоротно втрачу. Естафетний
бiц що тривае роками. Гонитва за чимось примарним, чого вже не icHyBa-
.rlo HaBiTb тодi, копи я ще продовжував писати cBoi вiршi.

Я продекпамував:

Сам-оёuн, яу mуманi,
Обiпершuсь об сmовбур на але|, сtпою,

Та в серцi про mебе пuш споzаD оDuн,

BiH р о зппuвчаmuй, неmлiннuй,
Заzубленuй помiж zycmux ёерев у холоёному промiннi|,

Ще чуловi вiршi, бо не Moi. Безмiрно лютий спогад, апе бпiдий. Помiж
ycix скарбiв Сопари не вистача€ /Iише одного - свiтпиниЛiпцСаба. [жан-
Hi бачить ii обличчя так, нiби все те було вчора, а я - единий, хто дiйсно
мае на це право, - згадати не можу.

l Вiрш Чезаре Павезе <<,Я один>.
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14. готЕлЬ кТРИ тРояНди>

Чи щось мене ще трима€ у Сопарi? Найважпивiший епiзод Moei
юностi зберiгаеться десь-iнде, у мiстечку кiнця сорокових poKiB i на бра-
зипьськiй землi. Ti мiсцини (мiй тодiшнiй дiм, лiцеЙ) уже не iснують. Як,
можливо, нема€ бiльше i тих дапеких KpaiB, де Лiла прожида ocTaHHi роки
свого короткого життя. OcTaHHi свiдчення свого (я)), що MeHi спромог-
лася надати Сопара, - це Moi вiршi, завдяки яким я змiг мигцем поба-
чити Лiпу, проте не розпiзнавши ii обличчя. I знову на моему шляху
простягся туман.

Ъке я думав сьогоднi вранцi. Я вже однiею ногою ступив за порiц але

все ж xoTiB востанне попрощатися з горищем. Я знав напевне, що нiчого
бiльше там не знайду, але мною керувало непереборне бажання, надiя
знайти останнiй слiд.

Я вкотре обiйшов уже знайомi мiсця: ось ящик з iграшками, а онде -
книжковi полицi. Я зауважив, що помiж шафок стояпа ще одна нерозпе-
чатана коробка. Всерединi - знову купа к/Iасичних poMaHiB Конрада чи
Золя, i попудярних,штибу <Пригоди ясно-червоноi Примулип баронеси
Оршi...

3найшовся й один довоенний iталiйський детектив <Готель"Три тро-
янди"п Ауrусто Mapii де Анжепiса. I знову MeHi здапося, що на cTopiHKax

роману описуеться мое життя:
<Краппuнu ёоuцt сmiкалu ёовеuмu смужкамu, tцо у вiёблuску пiхmарiв

вuDавапuся срiбляспuмu. fiuмнuй пуман рвповзався, уrдпuпюючu cBoi еол-

кu в обпuччя. Троmуарамu сунупu невпuннi вервечкu парасольок. Авtпомобiлi
зупuнялuся посереd вупuцi, вuDнiпuсь кiлька екiпажiв, залюdненi tnpaMBat.

Увечерi, блuзько tMocmoi, пуман вuёавався цупкuм, як у першi zруDневi ёнi у
Мiпанi,
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Вулuцею швuёесенько бizпu mрiйко жiнок. Бizлu рвучко, нiбu порuвамu,

чuмdуж нама2аючuсь прошmовхнуmuся крiзь вервечкu перехожuх. Yci mрое

бупu зоdяzненi в чоРне, за ёовоенною моDою, на zоповi - капепю1,1,1кu з вуаллю

mа намuсmuнкамu...
Вонu бупu mакi поDiбнi мiж собою, u4o, якбu не сmрiчкu вiёмiнноzо копьо-

ру - свimпо-6узковоzо, мапьвово2о, чарно?о, - зав'язанi у вузол на пiёборiё-

dях, ix еоDi було б вiёрiзнumu: можна було б поёумаmu, ulo у вас zалюtluнацiя,

i вu бупu б певнi, ш,о бачumе mрu посmаmi оdнiеi'Й miei caMo| люOuнu, BoHu,

звернувч,lu iз вупuцi !епь Орсо, зiйulлu Bzopy вулuцею Понmе Веmеро i, ёiil-
ulo*luьu ёо caMiciHbKoeo кiнця освimпеноzо лiхmарямu mроmуару, рвучко пiр-

н)lпu у mемряву плоu,li KapMiHe...

Чоловiк, ш!о вже dовzо йшов за нuмu спiOом, заваzався, не наважуючuсь

пiDiйmu, ul,ойно жiнкu перебizлu плоuцL зупuнuвся переЬ фасаdом церквu.
Сmаячu пid ёоu4ем.,.

BiH сmояв навмuсне. Сmояв i невiёрuвно Duвuвся на мапенькi чорнi
ёверi. Чекав, не звоDячu очей з маленькuх церковнuх dверей, Час вiё часу

якась цорна miнь переmuнапа ппоuц/ i знuкала за ёвернuмu сmулкамu цер-
квu, Туман u,цiпънitлав. Чоповiк просmояв u4е пiвеоDuнu. 3Dавапося, змuрuв-

ся.., BiH посmавuв парасолю пiё cmiHy, щоб воёа вuсохпа, i почав поволi,

рumмiчно mерmu ёолонi, супровоdжуючu цuмu рухамu свiй внуmрiulнiй
монолоZ.,.

З плоuli KapMiHe BiH повернув на вупuцю Меркаmо, поmiм на вупuцю Пон-
mаччо. I, опuнuвlмuсь проmu вепuкuх скляIluх dверей, за якvlмu вuёнiпась

заппяmа свimлом вimапьня, вiёчuнuв ix i BBiйu,toB усереёuну. На сrcпянuх

dверях велuкuмu пimерамu бупо напuсано: <Гоmепь "Tpu mроянdu">...

I_!e був достоту я: передi мною розповзався туман, i в ньому я бачив

трьох жiнок - Лiлу,Паолу й Сибiппу,що у димнiй iмлi видавались недо-

сяжними, а потiм зненацБка зникади у темрявi. Шукати далi - нема€
жодного сенсу, позiulк туман ставав усе щiльнiшим. Можливо, рiшення
було в iншому мiсцi, Треба повернути на вулицю Понтаччо й увiйти до
заддятоi свiтлом готедьноi вiтальнi (може, саме там стався зпочин?), Апе

де ж розташований цей готепь <,Три троянди>? У моему випадку - де
завгодно. А rose Ьу апу other паmе|.

На днi ящика я знайшов добiрку газет, а пiд ними - два дуже потер-
тих книжкових томи великого формату. Перший - Бiбпiя, iлюстрована

[оре. Але вона була в такому жалюгiдному cTaHi, що годидася пише для
лахмiтника. Папiтурцi не бiльше coTHi poKiB, напiвшкiра, старезний Kopi-

' I-{итата з <Ромео i Щжульетти> Шекспiра: <Назви як хоч троянду" (анzп.).
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нець без напису, форзаци з мармурового паперу, подертi, На око вида€ть-
ся, що це XVII сторiччя.

Щрукарський двоколонний шрифт вiдразу ж упав MeHi у вiчi й збен-
тежив. Я вмить - ryпьк на фронтиспис: <<Mr. William Shakespeares Comedies,

Historin, & Trogedies>, портрет Шекспiра, qriпteil Ьу Isoac laggard>...

HaBiTb здорового iнфаркт ударить. БезсумнЬно, цього разу не йшло-
ся Hi про який жарт Сибiппи.I]е був автентичний iн-фопiо 1623 року
з неведичкими патьоками i широкими поrrями.

I!..\\ |i l I_\)i

SHAKESPЪ,ARES
(. i.'l \l ll l) lll S,

llls,i ()IijIi{. &
l !i \(;l l)I!,S

liJ,l,t,li,.: :,Irnl l.пrl l lrя{)lrзirrrii(ilrr.

l i 1' /'ll \'
l,,itT j, I,,,I., jl,itti-,,,, rr:;

Як же потрапида ця книжечка до дiдових рук? Можпиво, копи BiH

скуповував усiлякий мотлох дев'ятнадцятого столiття в якоiсь cTapoi,
котра не надто звaDкала на цirry, бо для Hei це бупо все одно, що продати
старий обтяжливий мотпох лахмiтнику. Звiсно, дiд не був знавцем ста-

ровинних книц a/Ie й невiгласом теж. Гадаю, HaBiTb BiH мiг утямити, що
придбав рiч BapTicHy, тим паче тiшився, що мав збiрку шекспiрiвських
TBopiB, хоч i не подумав про те, щоб проконсультуватися з аукцiонними
катапогalми, яких, yTiM, BiH не мав. Отже, коли дядько з тiткою зносипи
все на горище, сюди ж таки втрапив цей iн-фолiо й пролежав на пiд-

дашшi наступнi сорок poKiB так само, як колись лежав десь-iнде бiпьш
як три стопiття.

У мене шаlrено закалатало серце, та я на це не зважав.

18 Умберто Еко 27з



I ось я, сидячи } дiдовому кабiнетi, торкаюсь тремтдивими руками
свого безцiнного скарбу. Туман стiпьки разiв ущiльнювався, але зараз
нарештi я зайшов у готель <Три троянди>.I_{е, звiсно, не свiтлинаЛiпи,апе
безперечне запрошення назад до Мiпана,у теперiшне. Якщо портрет Шек-
спiра туъ то значить фото Лiли - там. Бард приведе мене до Moei Сма-
гпявоi Ледi.

3авдяки цьому iн-фолiо я переживаю найзахоппивiшу пригоду з ycix,

що я пережив протягом ocTaHHix трьох мiсяцiв неугавно високого тиску
в cTiHax заIадкового замку в Сопарi. Вiд захоплення у мене пц/таються

думки, а лице падае гарячим попум'ям.
Безсумнiвно, це найбiльша враза мого життя.



Частина третя

oI NoIToI





15. нАрЕштI ти знову зl мною,
ДРУЖЕ ТУМАН

Я мчу тунелем, задлятим свiтлом. Я швидко падаю у далечiнь, що
здаеться MeHi манливою сiризною, Невже це i е смерть? Як я знаю, Ti, хто
пережив смерть i повернувся з того cBiTy, розповiдають, що все вiдбу-

ваеться якраз навпаки: спочатку вони прохомть через темну круговерть

i дише потiм опиняються у слiпlпlому царствi свiтпа. Готель оТри троян-

ди>. Або я вже вiддав Боговi свою душу, або Ti, що повернулись вiд ньо-
го, - брехали.

Я був майже на виходi з тунелю i тепер мiг вдихати концентрованi
випари потойбiччя. Навкруги все кrlекотить, i майже несвiдомо я опиня-

юся в ефiрному простирадпi пари, що копихаеться, Ъ ось який BiH, туман,

не переповiданий i не прочитаний: справжнй, непiдробний, i я в ньому
пдиву. Нарештi я повернувся додому.

Туман здiймаеться навкопо мене, розфарбовуючи cBiT легкою примар-

нiстю. Якби зараз я мiг розгпедiти будинки, я мiг би побачити, як iмла
незворуrriно, помаду ковта€ Ь надкушуючи Kpai дахiв. Але вже запiз-
но : туман цiпком поглинув усе. Не можу втямити, ширяю я чи йду: пiд
ногами TeiK туман. Нiби я втоптую снiг. Я хапаю ротом туман, ним запов-

нюю cBoi пегенi, я видихаю його, загортаючись у туман, я обертаюся в
ньому, як дельфiн, так само, як копись я мрiяв купатися у вершках... Мiй
друг туман невпинно пливе MeHi назустрiч, BiH оточуе мене, вкривае, BiH

огортае, вдиха€ мене, туман лагiдно торкаеться Morx щiк, BiH просотуеть-
ся MeHi мiлс KoMipoM та пiдборiддям,поколюючи шию. BiH смаку€ скислим,
смакуе снiгом, питвом, тютюном. Я сходжу, як ще недавно сходив пiд
портики у Сопарi, де нiколи не видко неозоростi всього неба. Портики
низенькi, як аркадки у винному льосi. Et, соmпе uп Ьоп паgеur qui se рimе
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dапs lЬпdе, - tu sillоппеs gаiеmепt l'immепsitё рrфпdе - ауес uпе iпdicible et

mile vоluрtё|.

,Що мене наближаеться кiпька химер. Спочатку вони видаються бага-
торукими веIIетнями. Вiд примар Bie слабким теппом, навколо них туман

розходиться, розта€. Я бачу,як на них заледве пробивасться свiтдо, ocBi-
чуючи, немов вiд вуличного лiхтаря. Я вiдсахнувся, боячись, що вони на-
кинуться на мене, душитимуть, але я проникаю крiзь них, як зазвичай
проходять крiзь привидiв, i вони розсiюються. Так само ви почуваетесь,
коли, iдучи у потязi, бачите, як у темрявi набпижаються сигнальнi вогнi,
а потiм зауважу€те, як'iх знову ковта€ TeMiHb i вони зникають з очеЙ.

Ъпер до мене наближаеться гдузпива фiryрч.Бiсоподiбний бпазень,
обтягнений бпакитнувато-зеленим трико, який, притиснувши до грудей,
несе якусь пухку, крихкотiпу масу, подiбну до пюдських пегенiв, випуска-
ючи iз огидно-вудьгарного рота язики полум'я. Збивши з нiц BiH пиже
мене по/ryм'ям, немов з вогнемета, i йде геть, лишаючи по собi супутнiй
слiд тепла й свiтла, що ще кiпька миттевостей освiтпюе тоftfuпifugium'.
Навкопо мене прокотипася куля, на якiй сидiв величезний орел. Несподi-
вано з-за птаха з'явпяеться смертельно-бпiде обличчя. Гопова обтикана
сотнею опiвцiв, немов во.тIоссям, що стапо дибкивiд жаху... Мибупизнайо-
Mi - це Moi товаришi, що були зi мною поряд, коли я дитиною лежав у
гарячцi i MeHi вздрiвапось, нiби я ппаваю у коропiвському супi, у гноi, де
поряд зi мною киппять курчата, а сам я варюся в ixHboMy бупьйонi. I ось
я знову в темрявi cBoei кiмнати, коли раптом розчиняються стулки вепи-
чезноi cTapoi потьмянiлоi шафи i звiдти виходять без пiку дядечки Гаета-

но.,Щядько Гаетано мав трикутну голову iз гостроконечним пiдборiддям
i кучеряве вопосся. I-{i завитки видавались наростами на скронях, обпич-
чя у нього було змарнiле, погдяд похмуро-погрозливий, помiж зогнилих
зубiв виднiвся один зодотий.

Вони приходили спочатку парiлми, потiм tx ставало чимраз бiпьше й
бiльше. Врештi, моя KiMHaTa вщерть наповнилася дядьками fаетано, й вони
почади танцювати, рухаючись, немов пяльки-марiонетки. Вони геометрич-
но рухади руками, iнодi за падицю iM правила шкiльна пiнiЙка. Щядьки

' Шарль Бодлер. Вiрш <Лет>:

Понад ппеса пругкi пiднебесних рiвнин,
Понад гори, лiси, понад хмари i води,
Ще Hi сяево зiр крiзь ефiр не доходить,
,Ще кiнчаеться сонячниx променiв плин. (Пер, L Пеmровецькоzо).

2 Fumifugiuп - слово, складене з двохлатинських ocнoB fumi - (випари, тумани>
та fuýum - (втеча)) i яке приблизно означае (як змусити тумаЕ зниюгутио. його
вигадав ангпiйський письменник,Щжон Евелiя (1620-1706).
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fаетано вiдвiдували мене щоразу, коли я xBopiB на сезонний грип, Kip чи
скарпатину. Вони приходиди надвечiр, копи температура знову пiдiйма-
лася, щоб мучити мене. I зникали цi химери так само несподiвано, як i
приходиди. Мождиво, знову ховалися у старiй шафi. Вихворiвшись,
я, тремтячи вiд страry, пiдходив до шафових студок, вiдчиняв ix i обма-

цував, обдивпявся мiпiметр за мiлiметром, апе так i не знаходив хiдника,
крiзь який вони навiдувапи мене.

Одужавши, я часто недiльного пообiддя зустрiчав дядька fаетано на
вулицi. BiH усмiхався MeHi, показуючи свiй зопотиft зу6,rладив по щоцi й
казав: <Молодець, мододець) i йшов геть. BiH був добрим стариганом,
i я нiяк не мiг утямити, чому саме BiH пекепьно мучить мене. BTiM, як i не
насмiлював ся спитати в батькiв, що ж було такого неоднозначного, сдизь-
кого, чогось загрозливого у його життi, у самому йог0 icHyBaHHi.

I що я сказав Паолi, коли вона вхопила мене, щоб я не втрапив пiд
копеса? Що знаю, що мацини часто давдять курчат: водiй тальмуе, щоб
уникнути зiткнення, випускаючи хмарину чорного пипу, а потiм двое
чоловiкiв у пильникaлх i вепиких темних окулярах мають знову заводити
машину копiнвалом. Тодi я цього не знав, а от тепер - знаю. Вони
з'являються вiдразу пiспя дядька fаетано пiд час Moik нападiв депiрiю.

Вони вже тут, я бачу rx у TyMaHi.

Я насипу вiдстрибую. Автомобiпь по-пюдському мерзенний. З aBTiB-
ки виходять двое в Macкalx i намагаються впiймати мене за вуха. Moi
вуха наразi стади довжедезними, скажено-оспячими, млявими й водо-
хатими. Тепер вони досягапи мiсяця. Стережися, бо як будеш пустува-
ти, у тебе виросте не лише Hic, як у Пiноккiо, а ще й вуха, як у Мео!
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IJiKaBo, чому я не знайшов цiеi книжечки у Соларi? Я ж живу в KoMiK-
сi <Оспячi вуха Мео>.

Пам'ять повернудася до мене - HaBiTb з наддишко}l, - спогади ви-
хоряться навкодо, немов руд1 кажани.

Пiсля ocTaHHboi xiHiHoBoi пiгулки температура почала падати: батько
сидить поруч на моему дитячому лiжку й читае черговий роздiл з <Чо-
тирьох мушкетерiв>. Не трьох, а саме чотирьох. IJe була радiопародiя,
заради якоi вся KpaiHa влипапау динамiки радiоприймачiв. I не дарма: на
ocHoBi цiеi передачi придумали рекламну акцiю - збlлрати картинки.
Людлt шrаленiди за шоколадками <Перуджiнао, бо у кожно^4у блоцi б,vли

картинки гepoiB <Чотирьох мушкетерiво. Назбиравши альбопI картинок,
можна було позмагатися за численнi призи,

А найбiльшi щасливцi, Ti, хто знайде картинку з Жорстокипt Саладi-
ном, мали отримати tоловний приз - aBTiBKy <Фiат-Балiлла>. 1'ому вся
KpaiHa д/рiла за шоколадками <Перуджiна> (чи дарувапа rx yciM пiдряд,

родичам, коханкам 1 коханцям, сусrдам, начадьникам). Yci мар[Iли Жорс-
токим Сападiном.

<Розповiма мu вам прuкпючкy про вiёчайOухiв у ппюпtажнuх капепюхах,
про рукавuчкu, Dзенькim ulпаz, Dуепi mа поzонi, i про красунь небаченuх па
пРо полон любовi...r I_{я rrародiя ляrпа в основу виданоi пiзнiше книжкI,I з

численними кумедниNIII tлюстрацlями. Тато читав IvteHi, я тихенько заси-
нав, а перед очима в мене був кардинал Рiшелье, оточений незчисленними
котами чи у KoMпaHii Прекрасноi Суламiфi.

Але чому ж у Соларi (i коли? вчора? тисячу poKiB тому?) я знайшов
безлiч слiдiв дiда, але жодного батькового слiду? Бо дiд торгував книж-
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ками й газетами, а я lx читав. Папiр, папiр, пише папiр, тим часом як
батько гарував з ранку до ночi, нiкоди не переймаючись попiтикою,
мождиво, боячись утратити роботу. Коли ми мешкади у Соларi, BiH

насипу дiставався до нас на вихiднi, проводячи решту часу в MicTi,
HaBiTb копи з неба летiли бомби. Тому поряд я бачив його лише у Ti

днi, коли нездужав.

Bang сrасk blam splash crackle сrасНе crunch grunt pwutt roaar rumble
blomp sbam buizz schranchete slam sprank blomp swoom bum thump clang
tomp trас uaaaagh vroom augh zoom...

У Сопарi, симчибiля BiKHa пiд час бомбардування MicTa, вдапинi мож-
на бупо побачити спаЛахи й почути ryркотняву й грiм. Ми спостерiгапи
за BciM цим, знаючи, що десь там у MicTi е тато i що, можливо, саме у цю
мить його завалю€ уламками якоiсь бупiвпi. I аж до суботи ми нiчого не

знапи напевне, поки BiH не повертався додому. Iнодi бомбардувади у се-

реду. Тодi ми чекаlIи :DK чотцри днi. Завдячуючи тiй вiйнi, ми стапи фа-
тадiстами, тож бомбардування були дпя нас те ж саме, що гроза. Тож ми,
малi дiти, просто продов;кували пустуватиftrратися й у вечiр середи, й

у BiBTopoK, i в четвер, i п'ятничного вечора. Аде чи насправдi ми почува-
пися спокiйно? Хiба на нас не rrягала печать тривоIи, ошелешеностi, сдаб-
кого смутку, що стиска€ серце кожному живому створiнню, котре прохо-

дить полями бою, усiяними тiпами?

Лише тепер я усвiдомив, як пюбив свого батька. Я бачу перед собоrо

його обдиччя, позначене бiдуванням i злигоднями, - BiH гарував, як вiл,

силкуючись назбирати на aBTiBKy, яка пiзнiше принесда йому смерть.
Можливо, BiH не xoTiB задежати вiд дiда, що жив, тiшачись, що не треба
турбуватися за грошi, свiтився геройством через свою полiтично-страж-

дадьну минувшину i вiдомщення Мерло.
Тато сидить поруч i читае про несправжнi пригоди Щ'Артаньяна, що

у книжцi мав штанцi, як у зуава, наптиб гольфiстiв. Лягаючи у лiжко, чую
зап:ш материних грудей, тих, що ще недавно поiпи мене материнським
молоком. Вона вiдкладае <Фiлотею> i тихо-тихо наспiвуе MeHi гiмн Бого-
MaTepi, а для мене BiH - що хроматичне сходження з BalHepiBcbKoi опери
<фiстан i Iзопьдa>.

Апе чому я зараз згадав геть усе? Що зi мною? Я споглядаю огорненi
туманом краевиди, у котрих шугають надзвичайно жвавi образи рiдного
дому. Але разом з тим я бачу урочисту тишу. Зовнi я нiчого не вiдчу-
ваю - усе це до крихти в MeHi. Я сипкуюся поворухнути пальцем, доло-
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нею, ногами, a/Ie почуваюся так, нiби я зовсiм безтiлесний. Нiби ппаваю

на поверхнi безвiстi, ширяю до проваль, що знову закпикають безодню.

Апе чим мене напоiди? Хто напоiв? Що я робив востанне, копи був

при тямi? 3азвичай, прокинувшись, людина пам'ятае, що робипа перед

сном, HaBiTb якщо йдеться про те, як вона закрипа книжку Й покпада ii
бiля пiжка. Хоча випадае й так, що ви просина€теся в якомусь готепьному

HoMepi чи HaBiTb у вIIасному домi пiспя тривапоi вiдсутностi й шукаете

вимикач на cTiHi пiворуч, хоча BiH завжди був праворуч. Чи зпазите з

пiжка не на той бiк, бо все ще гадаете, що ви десь-iнде. Притадую, що
робив перед сном, немов це було вчора: тато читае мен\ <<ЧоmuРьох Myul-

KemePiB>>, проте напевно знаю, що трапидося це щонаЙменше пiвстопiття
тому. Але насипу можу пригадати, де був, перш нiж прокину"rисятут.

Апе хiба не сидiв я у Сопарi, тримаючи тремтдивими руками Шекс-
пiрове iн-фопiо? А що трапилось потiм? Хiба що Амалiя пiдсипапа MeHi
в суп ЛС,Щ i я опинився туъ пданеруючи у TyMaHi, що кишить ббразами,
KoTpi випазять iз кожноi найменшоi шпарини мого минулого.

От тепепень! Усе ж так просто,,. У Сопарi у мене стався ще один iH-

фаркт, ще одне нещастя, мене завважиди мертвим i поховали. I ось я про-
кинувся у могилi. Класично - мене закопади живцем. Стривайте, тодi я
мав би крутитися, рухати кiнцiвками, гамселити у стiнки цинковоi труни.
MeHi б не ставало чим дихати, я би впав у панiку. Але ж Hi, я анiтрохи не
почуваюся трупом, навпаки - я урочисто спокiйниf,t. Лwле проживаю
cBoi спогади, що завододiпи мною, вiдчуваючи вiд цього насолоду, У мо-
гипi так не прокидаються.

Або я справдi помер i тепер на тому cBiTi. I ця одноманiтно-спокiйна
мiсцина - тепер мiй вiчний сховок, де я знову й знову переживатиму подii
свого життя. I MeHi ж гiрше, якщо те життя було огидним (тодi я у пеклi),
бо як бупо воно бпаженне - значить, я в раю. На бога! Припустимо, ви
народиписяглухо-спiпо-нiмим горбанем i HaBiTb вашi бпизькi падали вiд
вас голiчерева, як мухи, геть yci: батьки, дружина, п'ятирiчний син. Тодi б
той cBiT став для вас llишень безкiнечним повторенням (звiсно, щораз
iншим, аде поза тим усе одно безкiнечним), повторенням страждань ва-
шого нiкчемного життя. Хiба пекло - це не les autresl, а шлейф cMepTi, що
ми /Iиша€мо,живуrи? Та HaBiTb найлютiше божество не могдо б вигадати
нам тихiшоi допi, Хiба що Граньйоло мав рацiю. А це ще хто? Здаеться,
я його знаю, та наразi Moi спогади юрбпяться, штовхаючись один з одним,

I <Пекло 
- то iншi> - цитата з п'еси Ж.-П. Сартра <За зачиненими дверима).
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i треба навести в них дад, розк/Iасти в рядок, iнакше я знову заryбпюся
в TyMaHi й терможенський бдазень з подум'ям з рота повернеться.

А може, я ще не помер? Iнакше я б не вiдчував земних пристрастей,
любовi до батькiв, хвидювання через бомбардування. Адже померти -
значить навiки виilти з круговертi життя, позбутися стукотiння серця.
I хай яким пекельним виявипося б пекпо,я все одно спромiгся б iз вiдстанi
зiрок побачити те, ким бр за життя. У пеклi не луплять шкуру в кипдячiй
смодi. Пекдо - це копи ти споглядаеш на дихо, яке накоiв за життя, на-
певно знаючи, що ти нiколи вiд нього не звiдьнишся, воно з тобою навiч-
но. Одначе ти - чистий дух.Але я не просто пам'ятаю, я переживаю
знову Bci cBoi жахiття, кохання i радощi. Я не вiдчуваю тiла, апе його
пам'ятаю i страждаю, нiби й досi маю його. Як траппяеться з тими, хто
втратив кiнцiвку, але потiм ще довго вiдчувае фантомний бiль.

Отже, почнiмо все з початку. У мене знову iнфаркт, i цього разу наба-
гато серйознiший. Я занадто збудився: спочатку вiд думок про Лiпу, а

потiм - про шекспiрiвський скар6. Мабуть, мiй тиск стрибнув запамо-

рочливих висот i я впав у кому.
По той бiк yci, кому я дюбий: Паола, доньки, HaBiTb Гратароло, що з

розпачу висмику€ собi волосся (бо вiдпустив мене, хоч мав тримати у лi-
KapHi пiд жорстким наглядом щонайменше пiвроку), гадають, що я у гди-

.+
Оокrи ком1. lxнl суперпристро1 показують, що я не маю ознак життя, l вони

розпачливо питають себе, повернути колiщатко й вимкнути апарат жив-
пення чи чекати. Може, HaBiTb роками. Паола тримае мою руку в своiй
допонi. Карла з Нiколеттою постави/Iи музику, адже десь прочитаIIи, що
будь-якийзвук, гоrlос чи стимул можуть раптово повернути мене до тями.
I так триватиме piK у piK, поки я /Iежатиму на припонi, прикутий дротами.
Будь-хто хоч iз краппею гiдностi скаже: оНу * бо, вимкнiть машинерiю>.

Щоб Ti бiдолашнi нарештi почува/Iися вiльно. Сповненi розпачу, але вiпь-
Hi. Мене не бентежить думка про те, що вони мають вимкнути апарат, аде
я не в змозi сказати iM про це.

BTiM, як вiдомо, у гпибокiй KoMi мозок не виказу€ ознак життя, хоча я
думаю, вiдчуваю, пригадую. Звiсно, саме так вважають по той бiк. Усе, як
за наукою: на MoHiTopi - piBHa лiнiя, аде що зна€ та наука про витiвки
живого тiда? Хай HaBiTb на rxHix схемах мiй мозок безжиттевий, але ж я
все одно думаю: брганами, кiнчиками папьцiв на ногах, яйцями. iм зда€ть-
ся, що я не маю зовнiшньоi мозковоi активностi, апе я й досi маю актив-
HicTb внутрiшню.

Я не кажу, що з рiвною енцефалограмою душа, де б вона там не була,

досi жива. Я лише кажу, що txHi машинерii ре€струють мою мозкову ак-
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тивнiсть лише до певноi межi. Поза цим порогом я й досi здатен думати,
тiльки от вони цього не знають. Якби язараз прокинувся i розповiв усе
це, можна бупо б аж бiгом отримати Нобелiвську премiю у гаlryзi невро-
логii, а Bci Ti пристроi послати до бiсовоi MaTepi.

3нову ъиilти з туману споминiв минршини, показатися живим i ду-
жим yciM тим, хто мене так любив i хто жадав Moei cMepTi. <Погпяньте-но,
я Едмон,Щантес!> Скiльки ж разiв граф MoHTe-KpicTo являвся отак перед
очi тим, хто BBIDKaB його небiжчиком? Що cBorx покровителiв, до коханоi
Мерседес, до ворогiв, що кричали про його зпу долю. <Погляньте-но, я по-
вернувся,я - Едмон [антес!>

Чи хоча б полишити цю тишу, пропдисти безтiлесним лiкарняною
палатою, погпянути на рiдню, що рида€ над MoiM нерухомим тiлом, Бути
присутнiм на власному похоронi i водночас могти ширяти вiльно, бйь-
ше не вiдчуваючи cKyTocTi тiла. А HaToMicTb я - в'язень cBoei непоруш-
HocTi...

Хоч, вiдверто кажучи, MeHi немае кому мститися, Нема причин цього
прагнути. €дине, що мене насправдi турбуе, - що я чудово почуваюся,
аде не в змозi про це HiKoMy сказати. Хоч би поворухнути пальцем, повi-
кою, подати сигнад нехай i азбукою Морзе. Та я увесь - суцiпьний спомин
i aHi краплi активностi. AHi чуття. Я можу пропежати тут тиждень, мiсяць,
piK, не вiдчуваючи aHi биття серця, aHi гоподу, aHi спраги, не маючи ба-
жання спати (чи маю я лякатися вiчного неспання?), я HaBiTb не знаю, чи
випорожняюся (може, за мене все роблять трубки), не знаю, чи впрiваю,
ба HaBiTb гадки не маю, чи дихаю. Як я знаю, aHi всерединi мене, aHi ззов-
Hi повiтря немае. Я вiдчуваю нестерпний бiпь при самiй пише д}мцi, що
Паопа й доньки стр:Dкдають, ввiDкаючи мене вже Hi до чого не годним
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непотребом, але останне, що б я мiг зробити, - це пiддатися цим cTPiDK-

данням. Я не можу лрийняти на себе страждання цiлого cBiTy - я обда-

рований жорстоко-6езмежним егоiзмом. Я живу сам по собi, я живу лише

для себе, пам'ятаючи все, про що забув пiсля того, як ця бiда сталася зi
мною вперше. Наразi, а може, Й навiки - у цьому все мое життя.

Отож MeHi нiчого не дишаеться, oKpiM чекання. Якщо вони спромо-
жуться мене розбушити, то, мабуть, дпя Bcix буде диво. Але може бути й
так, що цього нiкоди не трапиться, тож я маю бути готовим до цього
невпинного, вiчного згадування. А може, протягну ще трошки, а потiм
вони вимкнуть апарат - тодi MeHi варто отримувати задовопення вiд цих
миттевостей.

А що як кодись Moi думки враз обiрвуться, що бупе тодi? На тому cBiTi

розпочнеться таке саме ycaMiTHeHe iснування, як i на цьому (тiпьки це
буде новий рiзновид потойбiчного життя), чи настане темрява i вiчна
несвiдомiсть?

Я зовсiм з''iхав з гдузду, якщо змарную час, що даний MeHi на вирiшен-
ня цiеi хапепи. Хтось, можливо, Його Вепичнiсть Випадок, надав MeHi

можпивiсть згадати, ким я був. То скористаймося нею! Якщо знайду щось,
за що жалкуватиму, прочитаю мопитву каяття. Але перш нiж жалкувати
за чимось, я мушу сповiдатись у всьому, що HaKoiB. За всю мерзоту, при-
наймнi про яку Merri вiдомо, i Паола, i вдовицi, яких я обдурив, уже давно
мене пробачили. BTiM, знаете, врештi-решъ якщо пекло таки icHye - воно
порожне.

Отже, перш нiж заснути знову, я знайшов у Соларi на горищi жерстя-
ну бляшанку, чо вiдразу ж викликала у мене асоцiацiю з Ведмедиком
Анджело i виразом (цукерки пiкаря Озiмо>. Тодi це бупилише слова. А те-
пер € картинка.

Лiкар Озiмо - це аптекар з Корсо дi Рома. BiH голомозий,яйцеголовий
i носить свiтло-6дакитнi окуляри. Щоразу,як мама йде за закупами й бере
мене з собою, дорогою зiлходячи до аптеки, лiкар Озiмо, HaBiTb якщо ми
лриillлли /Iише за гiгроскопiчною марпею, йде до височенноi скдяноi
шафи, вщерть повноi бiлих пахучих кульок, вiдчиняе i] й дае MeHi паку-
ночок з молочними цукерками. Я знаю, що за один раз yci цукерки iсти
не можнq тому розтяryю пакуночок на три-чотири.днi.

Коли ми востанн€ вiдвiдували лiкаря Озiмо - MeHi ще не бупо й чо-
тирьох рочкiв, - я не зауважив у маминому животi нiчого дивного, апе
якось опiсдя MeHi наказади спуститися до пана П'яцца, що мешкав повер-
хом нижче, iзапитlлипи мене з ним. Пан П'яцца мешка€ у вепикiй KiMHaTi,

що нагадуе пiс, заседений найрiзноманiтнiшим звiром: паIцIжками, лиси-
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цями, котами й орлами. Як MeHi пояснипи, копи тваринкам приходить час
помирати (своею смертю), пан П'яцца не закопуе'rх, а напихае lx соломою.
Бачу, як сиджу поруч пана П'яцци, що бавить мене, розповiдаючи, як
зветься та чи iнша тваринка i якi вони на вдачу, якi мають прикметнi риси.
Не знаю, скiльки часу я просидiв у цьому некропопi, де смерть видаеться
пагiдною, нагаду€ про [авнiй €гипет i пахне так, як бiпьше не паrсrе нiде

у cBiTi. Гадаю, це через особливий запах xiMiKaTiB, запиденого пiр'я та
дубленоi шкiри. Найпрекраснiше пообiддя мого життя.

Як ось за мною спустипися й повели нагору, додому. Я зрозумiв, що
поки бпукав царством cMepTi, у царствi життя у мене з'явипася Ma/Ieceнb-
ка мододша сестричка. ,Щiвчинку принесла повитуха, що знаЙшпа ii в ка-
пустi. Помiж бiлiсiньких мережив едине, що я можу бачити,- це бузково-
червоний м'ячик з чорним отвором, з якоIо цrнають пронизливi крики.
Апе зi здоров'ям у Hei все гаразд (це так MeHi пояснюють), просто, копи
народжу€ться маленька сестричка, вона так kiDke, що дуже щасдива, що
у Hei з'явипися мам4 татко i старший братик.

Я надзвичайно збуджений, кручуся, як дзиrа. Вiдразу хочу подiлитися
з нею своiми цукерками, що ними мене пригостив лiкар Озiмо, але MeHi
знову пояснюють, що немовлятка, маленькi сестрички, ще не мають зубiв,
тож лише ссуть мамиЕе молочко. Оце була б штука - закинути кiпька
бiлих кульок у той чорний oTBip. Може, я б виграв золоту рибку.

Я бiжу до шафи з iграшками й повертаюся з жерстяною ропухою в

руках. Хоч вона й немовля, та зелена жаба, котра квака€, коли iй надавити
на животик, обов'язково розвalкить маленьку. I знову даремно. Я забираю
жабу й вiдступаю спанте/Iичений. Нащо вона потрiбна, ця мала сестрич-
ка? Чи не краще бупо б пишитися зi старезними птахами пана П'яцци?

Жерстяна ропуха й Ведмедик Анджепо. Вони сцапи MeHi на гадку ра-
зом з цукерками пiкаря Озiмо,6о це ведмежа асоцiювапося у мене з мапою
сестрою, яка, подороспiшавши, стапа разом зi мною пустувати fttратися,
а ще - страшенно ласою до Moix цукерок.

- Припини, Нуччiо, Ведмедик Анджело бiпьше цього не витримае, -
скiльки разiв я так бпагав свого кузена припинити cBoi тортури. Аде BiH

був старший, Священики вже HaBiTb вiдправили його до пансiону, де хло-
пець цiлими днями був змушений прiти в мундирi, тож, повертаючись

додому до MicTa, розходився не на жарт. Якось, пiсля тривалоi iграшковоi
битви, BiH схопив Ведмедика Анджело, прив'язав тваринку до нiжки пiж-
ка й почав невимовно жорстоко шмагати.

Коли ж у мене з'яьипася ця iграшка? 3гадки про його першу появу в
нашому домi губляться у часi, коди, як MeHi пояснював Гратародо, ми ще
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не вмiли координувати нашi особистi спогади. Анджепо, мiй пухнастий,
нiжно-жовтенький друг. BiH мав рухливi папи, BMiB сидiти й зводити ix до
неба. BiH був великий та солiдний, а його сяitпивiкарi оченята були, немов
живi. Ми з Адою одноголосно обрапи його королем наших iграшок. Ко-

родем солдатикiв i ляпьок.
Постарiвши й обтрiпавшись, BiH став HaBiTb поважнiшим. У нього

з'явився якийсь перекручений авторитет, i 1лпродовж того, як BiH, немов
старий бойовий герой, утрачав то око, то лапу, цього авторитету ставало
все бiльше.

Ми перевертаемо оспiнчик, i BiH перетворю€ться на човен, чи на пi-

ратськy шхуну, чи на корабель, як у Жуля Верна, з квадратними носом i
кормою. Ведмежатко сидiло поруч з рульовим, а попереду, визначаючи
курс до далеких земедь,стояди Капiтан Барабопя й вояки Краiни Щостат-
ку. Вони були гоповнiшими, бо були набагато бiпьшими, HaBiTb незважа-
ючи на те, що до всього бупи ще й набагато кумеднiшими за cBotx серйоз-
них товаришiв, теракотових солдатикiв, що вже стапи ще бiпьшими
iнвалiдами, анiж Ведмедик Анджепо. Комусь не вистачаlrо кiнцiвки, ко-
мусь - гопови.3'rхнього крихкого, збитого i вже давно видинялого тiпь-

ця стирчали залiзнi дроти, наче вонибупи цiлiсiнькою армiею ,Щовготепе-
сих,Щжонiв Сiпьверiв. Поки наш невеличкий, але сдавниЙ човен вiдiйшов
вiд берегiв Кiмнатчиного Моря, проплив Коридорним Океаном i при-
швартувавс я бiля берегiв Архiпелаry Кухня, Ведмедик Анджело всю путь
височiв над своiми пiдлеглими, аде ця непропорцiйнiсть жодним чином
нас не бентежила, навпаки - пiдкреспювала його ryллiверiвську велич.

3 плином час},, завдячуючи його безвiдмовному нам служiнню i готов-
HocTi до будь-яких акробатичних вивертiв, а також частому виппiскуван-
ню на бiдопаху кузинового сказу, Ведмедик Анджепо невдовзi втратив i
друге око, потiм руку, а з часом - обидвi ноги. Ми з сестрою пiдростали,
а зi скалiченого тiльця ведмежати все частiше вибиваписях(мути сопоми.
Батьки перешiптувапися,що у тому облiзлому калiчцi скоро розведуться
якiсь комахи, а може, цiлi кодонii мiкробiв, тому вони все частiше й частi-
ше вмовдяли нас здихатися iграшки, погрожуючи найстрашнiшим - ви-
кинути ii до смiтника, копи ми будемо у шкопi.

Любий нашому з Адою серцю кдишоногий мав жапюгiдний вигляд:
хирпявий,триматися на вIIасних ногах уже не спроможний, розпатраниfr,,
тепьбухи неподобно випадають назовнi. Ми змирилися з тим, що BiH мае
померти, - хоча Hi, ми вирiшили, що BiH уже небЬ<чик, тож треба гiдно
провести його в останню путь.

Рання година. Тато розжарив KoTe/I i радiатор опалювадьноi системи,
вiд якого нагрiвапися Bci батареi в xaTi. Bci стали у довry поховальну
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процесiю за i€рархi€ю. З обидвох бокiв котла вистроiлися iграшки, що
лишипися на цьому cBiTi. Командував Капiтан Барабопя, За наказом
ucTpyHKo!> Bci стали рiвними лавами, щоб вiддати вiйськовi почестi, як
годиться шанувати по/Iег/Iих. Я крокую, тримаючи у руках подушку, на
якiй спочива€ той, що вже майже покинув нас навiки. За мною йде вся

родина, укупi з хатньою робiтницею. Нас ycix €дна€ одна на Bcix скор-
ботна шана.

З ритуапьним смиренням я вiддаю Ведмежатка Анджело у вогняну
пащу бога Ваала. Ведмежа,що вх(е перетвори/Iося на звичайний солом'яний
жмут, спалахнудо i згорiло за одним-€диним спалахом подум'я.

Проте ця церемонiя виявилася провiсницькою i для самого котда.
Кiлька мiсяцiв по тому така ж доля очiкувала i на котел, що спочатку

розжарювався антрацитом, а коди з цим матерiапом стадо геть сутужно,
годувати його почали схожими на яйця грудками вугiльного пилу.

Дле коли лрийшлавiйна, tx теж почали використовувати невепичкими

\ýN\ь\ý\.Yк)\кýъкý\)\ýеквкtrкqrt\чкiчк\,ц\кескак\кат\\ккою
ми пiзнiше користувалися у Сопарi i яка ковтада все пiдряд: деревину,

папiр, цупкий картон, а також якiсь спресованi цеглини винного кольору,

що горiли вкрай погано, a/Ie дуже повiльно, даючи нам вiддалену подобу

полум'я.
Коли померло Ведмежатко, я не почувався вбитим горем, як i не вiд-

чував припливiв ностальгii. Можливо, сумувати за ним я став пlзнIше.

може, згадував його, коли шiстнадцятирiчним повертався у сво€ дадеке-

далеке минуле, але наразi - Hi, я за ним не сумував. Наразi я - поза ча-
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совим потоком.,Щля мене все навiки - теперiшне,Для мене BiH cTolTb
перед очима й у його останнiй день, коли його ховади, й у години його
найбiпьшоi спави, Я можу перейти вiд одного спогаду до iншого, пережи-
ваючи кожен з них, hic et пuпс|,

Якщо вiчнiсть саме така, вона - прекрасна. Чому ж тодi я мусив че-
кати аж до шiстдесяти, щоб на Hei заспужити?

Одначе чому ж я не пригадую обличчя Лiли?. Я вже мав би його поба-
чити, HaToMicTb - нiчого. Moi спогади нiби повертаються до мене caMi по
собi, по одному, у поспiдовностi, яку визначили без мене. Та варто пише
почекати. Гаразд, я почекаю, робити ж бо MeHi все одно нема€ чого.

Я ciB у коридорi, поряд з <Ълефункеном>. Передають комедiю. Тато

с/ryхае вiд самого початку, а я сиджу в нього на руках, запхнувши до рота
пальця. Зовсiм нiчого не втямлю у тих перипетiяк сiмейних драм, зрад,

спокут, yTiM, цi далекi голоси заколисують мене. Засинаючи, я прошу, щоб
дверi Moci кiмнати пишапись вiдчиненими - аби я мiг бачити свiтло з
коридору. Я став неабияким хитрюгою: ще у нiжному вiцi я здогадався,

що дарунки вiд волхвiв на Хрещення купують батьки. Але Ада не йме

цьому вiри, й я нiяк не можу зiрвати по/ryду з очей малоi дитини, тож у
нiч проти п'ятого сiчня я з ycix сил намагаюся не спати й примiтити, щt,
х( там вiдбуваеться. Чую, як вони розкдадають подарунки. Апе, попри все,

наступного ранку я вдаю цiпковите щастя й подивування через чудо, що
сталося у нашому домi. Вдаю, бо став пронозою й хочу, абиця цiкавуща
гра трива/Iа,

А мене не обдуриш. Я дiзнався, що дiти з'являIоться не з капусти, а з

маминого животц апе я - могилц iй про це aHi слова. Мама балакае
з подружками про жiночi справи (ця, у поважнiм, тее, cTaHi, а та, тее, мае
спайки в яечниках). Одна з жiнок цитькае, попереджаючи маму, що поряд
маля, а вона KtDKe, що невaDкливо, бо у такому вiцi дiти ще дуже нетямущi.
А я тим часом, загдядаючи з-за дверей, пiзнаю таемницi життя.

Вiдчинивши маленькi дверцята на маминому комодi, я дiстав книж-
ку: <Не BipTe, що смерть icHye> Щжованнi Моски. Гарно написана, iронiч-
на й епегiйна книжечкq в якiй оповiдалося про Bci принади могиllьного
життя, про те, як приемно упокоiтись пiд гостинною земляною ковдрою.
MeHi надзвичайно сподобапося це припрошення до cMepTi. Можливо, це
було мое з нею перше знайомство, принаймнi до зепених травинок, тов-
стих, як папi, якi побачив перед собою смiпивець Вапенте. П'ятий роздiл.
Якось уранцi принадна Марiя, що у мить слабкостi пiзнада гробаря, вiд-

l Просто тут iзараз (лаm.).
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чула у черевi пп)хотiння. До цiеi митi автор був пуже цнотливим оповiд-
ником, пише натякаючи на нещасливе кохання i те, що незабаром мае
з'явитися на cBiT дитинка. Аж ось BiH дозвопив собi надзвичайно реапiс-
тичниil опис, що просто крмв MeHi серце: <Вiдтодi ii живiт сповнився
шурхотом i трiпотiнням, як у клiтцi, повнiй горобчикiв. Немовпя заво-

рушидося).
Ще вперше я так нестерпно натурапiстично читаю про вагiтнiсть. Про-

те я не дивуюсь, бо це лише пiдтверджуе те, про що я вlке давно здогадав-
ся сам. Мене лякае iнше - що хтось зненацька захопить мене, поки я отак
читаю цю заборонену книжку, i зрозумiе, що я все знаю. Я почуваюся
грiшником,6о переступив табу. Я кпаду книжку у комод, замiтаючи Bci
слiди свого вторгнення. MeHi вiдкрилася та€мниця, але мене душить не-
здопанне почуття провини за це знання.

I_{e сталося задовго до того, як я поцirryвав красуню на обкладинцi
<Новелли>. Я вiдкрив для себе та€мницю народженнJI, аде не cTaTi. MeHi
теж, подiбно до деяких примiтивних cTBopiHb, що не спроможнi втямити
зв'язок мiж статевим актом i вагiтнiстю (Паола казада, що дев'ять мiся-
цiв - це цiла вiчнiсть), знадобилося пройти довгий шлях, перш нiж д
знайшов загадковий зв'язок Mixc сексом (дороспою справою) i появою

дiтей.
BTiM,HaBiTb моiпредки не переймаписятимфактом,що мене це може

спантеличрати. Вочевидь,'rхне поколiння дiзнавалося про TaKi речi на-
багато пiзнiше, чи, може, вони просто забупи певнi особливостi свого

дорослiшання. Бачу, як ми з Адусею йдемо вулицею, тримаючи батькiв за

руки. Назустрiч йде знайомий, i тато тут-таки його оповiщае, що ми зби-

раемось на <3олоте MicTo>>. Чоловiк, кинувши на нас мапих поглядом, Iry-

каво посмiха€ться, а батьковi шепоче: <,Щивись-но, бо те KiHo трошки з

перцем>. А тато йому легковажно: <Та дарма, просто мiцнiше триматиме-
мо мадого за жакетку). Отож я, засапавшись, спостерiгаю, як вiддаеться
KpicTiHa Сондербаум.

Коли я ryпяв коридор:rми, розмiрковуючи над виразом (раси та наро-

ди земноi купi>, MeHi раптом спада на гадку водохата вупьва. Ось ми йде-
мо ватагою, я i кiпька друзiв (десь у середнiй шкопi), у кабiнет батька
одного iз хлопцiв, де зберiгаеться багатотомник <<Pacu mа нароёu земноi'
купi> авторства Бiазуттi. Ми нашвидкуруч перегортаемо сторiнки, шука-
ючи Ti, де е фото калмицьких жiнок d poil\, На знiмках видно жiночий
статевий орган, точнiше хащi, якими BiH прикритий. Капмички - це точ-
но жiнки, що торгують caMi по собi.

l Гопi (фР.).
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Мене знову огорнув туман, BiH неподiльно впадарюе над мороком за-
темнення, поки MicTo сиlIкуеться сховатися вiд бпакитних очей ворожих
лiтакiв, щораз зникаючи з Motx власних, що спостерiгають за ним iз землi.
Я крокую у TyMaHi, так само, як хлопченя з iпюстрацii з моеi читанки,
тримаючи татка за руку. На годовi - такий же капепюх Борсапiно, що й

у пана на мапюнку, тiпьки папьто не таке епегантне, мiшкувате i зношенi-
tле,аrеglап. На ньому HaBiTb бiльше дiрок, нiж на моему, на котрому пет-
пi дпя Цдзикiв прорiзанi праворуч, адже одежина бупа передицьоваIIа з

батькового старого пальта. У правiй руцi тато тримае не цiпок, а лiхтарик,
апе не такий, як Ti, що на батарейках: цей заряджаеться вiд тертя, як фари
на велосипедi. Коли натискаеш чотирма пальцями пиптик на зразок спус-
кового гачка, лiхтарик тихенько торохтить, а потiм освiтлюе тротуар piB-
но настiльки, щоб ви могди заув:Dкити схiдцi, закут чи побачити попере-

ду перехрестя. Потiм папьцi спабнуть i свiтло згасае. Ви проходите ще з

десяток KpoKiB, тримаючи у головi те, що щойно побачиди, як у петi на-
оспiп, а потiм лiхтарик знову засвiчуеться, але дише на якусь мить.

У TyMaHi ми зустрiчасмо iншi TiHi, iнодi вони вiтаються чи вибачають-
ся. Гадаю, вони добре робпять, що говорять пошепки, хоча, якщо добре
помiркувати, з бомбардувальникiв видно, що свiтиться, аде ж не чути, що
говорять. У такому TyMaHi можна бупо б щодуху загорданити пiснrо, i
HixTo б цього не почув. Але HixTo не спЬаq адже наша змовницька тиша
нiби пiдбадьорюе туман ховати кожен наш крок, робити нас невидимка-
ми-насiшпяхи.

Аде чи справдi потрiбна ця абсолютна темрява? Може, морок ма€
бути лиlпе для певностi, бо коли справдi хотiди бомбити, припiтали
серед бiпого дня. Гпупоi ночi заrцlнапа сирена. Мама, заливаючись спiзь-
ми,- i зовсiм не тому, що боiться бомбувань, а тому, що порушили наш
дитячий сон, - одягае нам пiжами на пальто й спускаеться до бомбо-
сховища. Апе не в те, що розташоване пiд нашим будинком - простий
пьох, укрiппений балками i надцятьма чувадами з пiском, Мама веде нас

до сховку, що в будинку навпроти, котрий побудували ще у 1939-му,
вже готуючись до во€нного конфлiкту. Апе ми бiжимо не дворами, що
помережанi невеличкими огорожами, а оббiгаемо цiпий квартал; бiжу-
чи й сподiваючись, що сирени завиди, ще коли ворожi лiтаки бупи да-
деко-далеко.

Бомбосховище надзвичайно гарне. I]eMeHTHi стiни поборозненi во-
дичкою, свiтло тьмяне, аде тепле, дорослi порозсiдапися на лавках i роз-
водять TepeBeHi, а ми, дiтвора, гаса€мо посеред кiмнати. Стiни приглушу-
ють звук вiд бомб, що падають, i дорослi впевненi, що копи HaBiTb одна
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з них вцrчить у будiвпю, сховище задишиться неушкодженим. Звiсно, це
неправда, апе вона допомага€. Нагпядач, котрим виявився мiй уrитепь
мододших класiв пан Монапьдi, ходить занурений у власнi думки. BiH
ображений, що йому не випапа нагода примiряти мундир вiйськового

центурiона з фашистськими нашивками. У той час будь-хто з тих, хто
брав участь у Походi на Рим, був усе одно що ветеран наподеонЬських
вйськ, що вершили великi завоювання. I-{e лише пiспя восьмого вересня
сорок третього дiд MeHi пояснив, що то насправдi був похiд курокрадiв,

що були озброенi пише цiпками,i якби король дише з.Dкадав, будь-який
загiн пiхотинцiв розiгнаь би тоil, набрiд, iще туди Йдучи. Апе король -
Прудконогий Коротун, i зрада бупау нього в KpoBi.

Коротше, вчитель Монапьдi обходить cBoix сусiдiв, утiшае 
'rx, особ-

ливо дбаючи про вагiтних жiнок. BiH каже, що це дише маденькi жертви
в iм'я загапьноi перемоги.3нову лунае сирена, але тепер сповiщаючи, що
небезпека минудq тож ciM'i галасливою юрбою висипають на вупицi Mic-

та. Якийсь чоловiк, - звiсно, HixTo й гадки не мав, що то за один (бо

бомбардування заскочипо його зненацька, коли BiH iшов вупицею), за-

палюе цигарку. Вчитель Мональдi хапае його за лiкоть i насмiшкувато
пита€, чи в Kypci той, що зараз iде вiйна i на вудицях мусить бути су-

цiпьна темрява.

- Та HaBiTb якбиу небi ще й досi пiтали вороги, грець би вони звiдти

заув:Dкипи цигаркового вогника, - сказавши таке, чодовiк затягнувся.

- Еге, а ви вже такий знавець?

- Певна рiч, що знавець. Я головний пiпот i лiтаю на бомбардуваль-

никах. А вам коли-небудь випададо скидати бомби на Мальту?
Оце так герой - справжнiй. Спiнений вiд пютi, вчитель Мональдi ноги

в руки i... а сусiди нумо гпумитися, примовпяючи, що Ti, що у чин вско-

чипи, завжди так поводяться - дундуки бундючнi.
Пан Мональдi зi своiми творами про героЙства. Перед очима - мама,

тато, що понilхи/ulлися надi мною.3автра олiмпiада з лiтератури.

- Хоч би якабупа тема твору, - каже мама, - вони обов'язково при-

плетуть туди дуче й вiйну. Отож заздапегiдь приготуй кiдька ефектних

фраз, як-от <BipHi й непiдкупнi боронителi Iталfi та ii нового суспiльства>.

Така фраза згодиться завжди, хай там якою буде тема.

- А якщо темою буде <битва за хлi6>?

- Все одно десь притулити можна, треба лише попрацювати уявою.

- Пам'ятай, що соддати зрошують кров'ю вогнянi пiски MapMapi-
ки, - пропонуе татко свою iдею, - i не забупь написати, що наше сус-
пiпьство нове, героiчне i благосповеIIне. Ще завжди спрацьовуе. HaBiTb

копи пишеш про битву за хлiб.
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Батьки хочуть, щоб дитина отримала високий бап. Гарне прагнення.
I якщо заддя гарноi оцiнки треба знати теореми про паралельнi прямi, ти
береш у руки пiдручник з геометрii, якщо ж тобi дпя цього треба говори-
ти, як справжнiй <бапiлпiець>, - мерщiй зазубрювати, як мусить думати
ревний <Бадiпло. I якиil йому грець, правда це чи Hi. Власне, Moi батьки
не здогадувадися, що HaBiTb rl'ятиit поступат евклiдовоi геометрii дiйсний
пише для пдаских ппощин, настiльки iдеально пласких, що в дiйсностi
таких не icHye, I фашистський режим був саме такою iдеапьно пласкою
ппощиною. Та до нього Bci вже давно призвичаiлись. HixTo не зваlкав на
кривопiнйнi вири, у яких парапельнi прямi або сходяться, або безнадiйно

розходяться.

Немов бпискавка у гоповi, промепькнув iнший, коротенький уривок
iз життя:

- Мамо, а що таке революцiя?

- Революцiя, дитино, це коли краiною йдуть керрати простi робiт-
ники, а у сгужбовцiв, як твiй тато, голови з плечей детять.

3а два днi по написаннi твору стапася пригода з Бруно. Бруно: двiйко
оченяъ як у кота, гострi зуби, мишасто-сiра голова, на якiй виднiються
великi бiлi пдями,як при облисiннi чи iмпетиго. Ще були рубцi вiд струпiв.

[iти зi злиденних родин завжди мади струпи, адже у нихбр постiйний
авiтамiноз, iжипи вони у брудi, що не знав ганчiрки. У молодших класах
ми iз хлопчиком Ще Каролi були заможними, принаймнi такими нас yci
вважали. Хоча насправдi нашi ciM'i напежапи до того ж самого соцiапь-
ного прошарку, що й наш учитель, Я - тому, що мiй батько завжди одягав
краватку, а мама носила капелюшки (а отже, бупа не просто панi, а вже
поважна дама), амапиillЩе Каропi - бо його батько мав власну крамнич-
ку, де торryвав сукном. Решта бупи з нижчих прошаркiв. Удома з батька-
ми вони й досi розмовпяпи на дiапектi, тому, певна рiч, робипи море гра-
матичних й орфографiчних помипок, але найбiльшим здидарем серед нас
був Бруно. Нагрудник у нього завlкди був чорний-чорнющий, схожий на
дрантя, нiколи не носив бiпого комiрця, а копи вдягав, то комiрець той
був не бiпий,а запацьорений i зношений. Звiсно, що таке блакитний ме-
тедик, як у Bcix нормапьних дiтей, BiH теж гадки не мав. Хлопець був увесь
у струпах, тож його лопипи пiд нуль - едина вiдома бiдним родинам рада
проти вошей. Голомозий i вкритий щойно затягненими рубцями вiд
струпiв. Клеймо нижчостi. Загапом, наш учитель був гарною людиною, та
оскiльки був ще й ревним фашистом, вважав за свiй обов'язок виховува-
ти з нас справжнiх мужнiх чоповiкiв, i виховання це BiH провадив, супро-
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воджуючи добрячими штурханами. Апе до нас iз,Ще Каропi - aHi папьцем,
бо ми ж могли пожалiтися, а нашi батьки бупийому рiвня. Оскiдьки наш

учитедь мешкав у тому ж квартапi, що й я, то BiH сам напросився вести
мене заразом iз власним сином щодня пiспя урокЬ iDK до самого дому,
аби мiй татко не завдавав собi клопоту забиратимене зi шкопи. А ще тому,

що моя мати була двоюрiдною сестрою завучевоi своячки. Хтозна, може,
колись...

А ось дпя бiдопашного Бруно позашийки були щоденним ритуапом,
бо ж BiH був дитиною жвавою, а тому за поведiнку завжди мав двiйку, i
за те, що приходив до школи у засмапьцьованому нагруднику. Задпя по-
карання Бруно щораву ставипи за дошку, а це був неабиякий сором.

Якось Бруно явився до школи пiсля тривалоi вiдсутностi без повФк-
Hoi причини. Учитепь уже закочував рукави, iDK ось Бру"о розридався i,
схлипуючи, розповiв, що у нього помер батько. Вчитепь розтанув, адже
HaBiTb у фашистiв € серIц.Звiсно, пiд соцiапьною справедливiстю BiH

розумiв подiлrlння, тож попросив, щоб yci зробили пожертву. Мабуть, i
нашi батьки не бупи черствосердими, бо наступного дня принесли хто

що змiг: хто кiпька монеъ хто поношений одяг чи баночку варення, а

дехто - кiдо хлiба. У цю мить yci роздiляли його горе, це була мить
сопiдарностi з Бруно.

Апе того ж таки ранку, коди ми марширувади у дворi, Бруно почав
повзати рачки. Тодi ми знову подумади, що BiH i справдiспабиft на розум:
робити таке, коди у тебе помер батько. Вчитель накричав на нього, мовляв,

хлопчина не ма€ й крихти вдячностi. Щва днi,як сирота,мить,як товаришi
вiдчупи до нього прихипьнiсть i пожапiпи, а BiH знову став на криву стеж-
ку: з огляду на його походження, хлопця вже нiщо не вряту€.

Попри те, що у тiй драмi я був пише другоппановим героем, на якусь
мить мене охопипи сумнiви. Я вже вiдчував щось подiбне, коли, написав-
ши TBip, прокинувся наступного ранку й запитав себе: чи дiйсно я любив

дfI€, чи був звичайним пицемiром i писав таке задrш годиться? Спостерi-
гаючи за тим, як Бруно повза€ рачки, я зрозумiв, що це ходiння на чотирь-
ох було виявом його особистоi гiдностi - так хлопчина реаryвав на при-
ниження, якого завдало йому наше упрiло-пипке мипосердя.

Кiдька днiв по тому, Еа суботньому фашистському зiбраннi Moi Mip-
кування пiдтвердились. Ми виблискували у нових мундирах, як нова
копiйка, а мундир Бруно був таким же змпоженим, як i його нагрудник

у звичайнi днi, а бпакитна хустина бупа зав'яза:на абцяк.I-{е була наша
присяга. I]eHTypioH годосно виголошував: <В iм'я Бога й lталii, присягаю
сдужити волi дре, не шкодуючи сип, а як на те буде вопя його - i впасноi
KpoBi. Ревно сlIужити фаIцистськiй справi. Присягаете?> I ми Bci в один
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гопос мади вiдповiсти: <Присягаю>. I ось, коли Bci хором кричапи пПри-
сягаю!>, Бруно, котрий стояв поруч зi мною, а тому я чудово все розчув,
закричав <Простягаю!> Ще був бунт. Так я вперше був присутнiм при
заколотi.

Чи бунтував BiH з впасноi волi, чи тому, що мав батька - непросип-
ного п'яницю i соцiалiста, яку тiй книхtцi <Молодь Iтапii - ryртом у
всьому cBiTi>? Струпнявий Бруно був першою пюдиною, що показапа MeHi,

як спiд реаryвати на Bci Ti пишнi сдова, що душипи нас.

Отже, мiж пам'ятним твором, що я написав у десять рокЬ i притчею
про (некрихку скlrянку> в одинадцять) c:lмe копи я закiн.ryвав п'ятий кпас
початковоi шкопи, я переродився. I переродився я завдяки науцi, що дав
MeHi Бруно. BiH був анархiстом-ревопюцiонером, а я пише трошки скеп-
тичний, аде оте його <Простягаю!> стапо дJIя мене некрихкою склянкою.

Певна рiч, зараз, пеN(ачи у гпибокiй KoMi, я набагато краще зрозумiв
те, що зi мною стапося. Невже це i е прозрiння, якого досяга€ пюдина, коли

доходить до нфворотноi межi, i дишень у цю саму мить,як MapTiH Iден,

пiзнае суть, апе, пiзнавши, перестае пiзнавати? Апе я ще не на Meжi, я маю
переваry перед тими, хто вже помер, Я розумiю, пiзнаю, знаю, HaBiTb
пам'ятаю ( вже нарештi зараз), що знаю. Ъ що, MeHi пощастило бiльше за
iнших?



16. BITEP зАвивА€, нЕгодА Буя€...

Хочу згадати Лfury... Якою вона бупа? Я бачу, як iз кiптяви цiеi дрiмоти
виступають iншi образи, а от ii - нема€...

Хоча будь-яка людина у нормальному cTaнi може вiдчути бажання
згадати, як вiдпочивала у вiдпустцi минулорiч. I якщо вiд цього лишився
хоч якийсь спiд, спогад прийде. А от до мене не приходить. Моя пам'ять
здрига€ться, як кiдьця у сопiтера, тiпьки, на вiдмiну вiд солiтера, вона не
мае голови, бtryкае звивистим лабiринтом, i будь-яка мить може стати чи
то початком, чи то кiнцем подорожi. Отже, мушу чекати, хай спомини
приходять, як iM заманеться, керуючись впасною логiкою. Саме так бувае,

коли блукаеш у TyMaHi. Адже коли сонце освiчуе все навкруги, ти бачиш

усе заздапегiдь i сам обираеш, якою дорогою тобi йти, iдеш назустрiч
чомусь певному. Але коlrи блукаеш у TyMaHi, ти теж iдеш назустрiч комусь
чи чомусь, тiльки от розiбрати, що то €, зможеш, пише набпизившись

упритуд.
Може, це нормапьно. Ти не можеш отримати все зарбз, спогади Еани-

зуються на шамIryри.А що там казапа Паола про зачароване число <<ciм>l,

про яке так часто згадують психопоги? Людина може завиграшки прига-

дати пiдряд ciM e[eMeHTiB перепiку, а далi - пустка. HaBiTb на сьомому.
I-{iKaBo, що то ще за ciM гномЬ? BecerryH, Мовчун, Сонько, Буркотун, Про-
стак, Професор... А як же сьомого звати? Завжди забуваю сьомоIо сьо-
мигнома. А як там ciMox царiв Рима? Ромуп, Нума Помпiлiй, Цпiй Ос-
тилiil,Сервiй Тулпiй, Тарквiнiй Приск, Тарквiнiй Погордливий... А хто ж
сьомий? Ага, згадав - Апчхи.

Гадаю, першq що я згадав, була лялька у костюмi головного полково-
го барабанщика. На ньому був бiпий мундир i кепi, а якщо завести його
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кIIючиком, BiH починав вистукувати (там-там-ра-та-та-та-там). Справдi
BiH icHyBaB чи ялише так думав, послуговуючись батькiвськими споIада-
ми? Може, насправдi спершу я згадав про фiнiки. Я стою пiд деревом, а

сепянин на iм'я KBipiHo злазить драбиною на дерево, щоб зiрвати MeHi
найстиглiший i найсмачнiший фiнiк, апе я ще не навчився казати <фiнiк>

i кажу <ciHiK>.

Чiтко пам'ятаю останнiй спогад: я сиджу у Сопарi, тримаючи iн-фолiо
в руках. Чи зважили Паола чи хтось iнший, що саме бупо в Moix руках,
ко/Iи я знову так несподiвано заснув? Вони мають якнайшвидше вiддати
Шекспiра Сибiдлi, бо якщо MeHi доведеться ltежати овочем довгi роки,
моiй родинi не стане коштiв, i вони бупуть вимушенi продати спочатку
мою студiю, а потiм i Сопару. Ба HaBiTb цього може виявитись замало.
А завдяки тому iн-фолiо вони б могли оплатити мое перебування у лiкар-
Hi хоч на цiлу вiчнiсть, разом з десятком доIдядальниць, Вони могпи б
навiдуватися до мене раз на мiсяць, i цього б цiлком вистачило, а решту
часу - жипиб вдасним життям.

Знову поряд мене якась постать. Криво осмiхаючись, вона показуе
соромiцькi жести, а потiм, нiби набiгаючи на мене, обгортаеться кругом
мого тiла iрозчинясться в iмлi.

<Пастилки Фiат лiкують кашель, невралгii та застуду>.
Знову прийшов барабанщик у кепi. Я ховаюся у дiда на руках.

Притулившись щокою до його пiджака, вiдчуваю, як вiд дiда пахне
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тютюном з дюльки. Щiд папив rlюльку i добре знався на тютюновi. Апе
чому я не знайшов його людьки у,Сопарi? Чи fi, закопчену сiрниками,
обпапену, викинули дядько з тiткою як непотрi6, хай би вона тричi
пропала? Укупi з письмовим пiр'ям, промокашками, окуlIярами, дра-
ними шкарпетками й останньою напiвповною коробкою тютюну?
I бозна-чим iще.

Туман розходиться.,Щивно, я пригадую Бруно, що повзае рачки, але

зовсiм забув день, ко/Iи народипася Карпа, свiй випускний, зустрiч з Па-
одою. Ранiше я не пам'ятав геть нiчого, а тепер пригадую все сво€ дитинс-

""о 
u* до дрiбниць, апе не пригадую, як СибlлпЪ вперше зайшпа до моеi

студii, шукаючи роботу, не пам'ятаIо, коли написав свiй останнiй вiрш, Не
спроможний пригадати обпиччя Лiли Саба. Якби я лйшень згадав ii, цей
безкiнечний сон набув би сенсу. А я не пам'ятаю жiнки, яку шукав усе
сво€ доросде життя, бо ще не згадав aHi крихти з того дороспого життя.
AHi крихти з того, що ввiйшло в мое доросле життя i що я жадав звiдти
викинути.

Му-у чекати чи приготуватися до довiчного бrryrкання стежками
перших шiстнадцяти poKiB мого життя. Врештi, може, це Й достатньо,
тим паче якщо я заново переживатиму кожну мить i кожну подiю тих
poKiB. Ъдi я зможу протягти так ще шiстнадцять poKiB. Не так уже й
мапо, матиму вже сiмдесят шiсть. Чудова тривалiсть життя... А Паола
протягом ycix цих poKiB мiркуватиме, чи варто повернути колiщатко
апарата.

Аде хiба не можна спiлкуватися телепатично? Я б мiг подумки зосе-

редитись на Паопi й лослати iй наказ. А то краще - спробував би на
по-дитячому ясну й незiшаращену голову пос/Iати сигнап: <Повiдомllення

для Сандро. Повiдомлення ддя Сандро. С\рий Орел з пляшки <Фарне
Бранка>, Сiрий Ореп викпикае, як чуете мене, вiдтукнiться. Прийом>.
А мадий передае: < Зрозумiв, чую вас добрео.

У MicTi я знуджуюся. Ось четвiрко нас, жевжикiв у коротких штанцях.
Ми бавимося на дорозi бiля дому.,Щорога така собi, педве проплента€ться
одна машина за годину. I як нам дозво/IиlIи бавитися на шляху? фаемося
кудьками. Iграшки для злидарiв, коли немае iнших забавок. Кульки бупи
або глинянi, коричнюватi, або прозорi склянi з орнаментом, або модочно-
бiпi з червоними прожипками. фа перша - (ямочки); iз caMoi середини
шляху, ковзнувши вказiвним па/Iьцем по великому, треба бупо щиглем
загнати Ky/IbKy в ямку, заздапегiдь викопану обабiч тротуару (але висо-
кокласнi гравцi роблять щигля ведиким по вказiвному).,Щехто заганяе
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кульку з льоту, а iншi - за кiпька щигликiв. Наступна гра - (п'ядь>, яку
ми у Сопарi назива/Iи (недопапок>. фати так само, як i в <ямочки>, тiльки
тепер спiдом за першою кудькою треба посипати наступну, аде на вiдстань
не ближче Hi;K п'ядь. Вiдмiряти необхiдно чотирма пальцями.

Та найбiдьша шана й загальне захопдення випададо тим, хто BMiB
запускати дзиry.Але не таку, як у багатих дiтей, зробпену з розфарбова-
ного метаду й помережану рiзнокольоровими смужками, яку запускаеш,
надавивши на пиптик зверху, котриЙ запуска€ пружину, i коли дзиfа
крутиться, то з тих стрiчечок утворюеться рiзнобарвний вир" Hi, не таку.
А бiдняцьку, дерев'яну. Така собi дупка - кругпобока конусоподiбна пу-
зата груша, нагорi - гвiздочок, а сама дзиrа впоперек оперезана спiраль-
ними борознами. Обкручу€ш шпагатом точнiсiнько у борозни, а потiм

щодуху смикаеш за вiльний кiнчик мотузки, i дзиfа розкручуеться. Ще
й не кожен на таке диво здатен. У мене не виходить, я ж бо розбещений
дорогими дзиrами, KoTpi запускати набагато легше, тому мене Bci беруть
на кпини.

Того дня нам не випаrlо погратися на шляху, бо вздовж тротуаруякiсь
чоповiки у пiджаках i краватках сапали помiж брукiвкою бур'яни, Пра-

цювали вони без ентузiазму, задедве ворушачи руками. Один пан загово-

рив до нас, цiкавлячись рiзними забавками, де можна використовувати
кудьки. Розповiв, що копи був мапим, грався у (Ko/Io): мадював палицею
на земдi чи креЙдою на TpoTyapi кiдьце, скllадав у нього кудьки, а потiм,

узявши кульку трохи бiльшу, намагався вибити кульки за межi кiльця.
Перемагав той, хто ви6'е бiльше кудьок. кА я знайомий з твоiми, - кивнув
BiH MeHi, - передавай Moi вiтання. Скажи, вiд пана Феррари, що продавав
капелюшки>.

Я передав. о€вреi, - мови;Iа мама. - I-{e ix вiдправипи на примусовi

роботи>. Тато звiв очi до неба й протягнув: <Аякже>. Пiзнiше я, звiсно,
пiшов до дiда до книгарнi й спитав, чого це eBpeiB вiдправпяють на

примусовi роботи. Щiд пояснив, що як зустрiну кого, то треба бути
ввiчливим i шанобливипд,6о то гарний люд. Апе тодi BiH MeHi так i не

пояснив, чому ж тих cBpeiB примушують працювати,6о я ще був за-
надто мапим. <Апе мовчи й HiKoMy Motx спiв не переповiдай, особпиво
вчителевi. Shs gira>.

Тодi мене зацiкавипо, як це eBpei можуть продавати капелюшки. Адже
капедюшки, KoTpi я бачив на пдакатах, що висiди на cTiHax, чи у рекламах,
бупи TaKi вишуканi й аристократичнi.

Наразi, чого MeHi було перейматися €вреями. I дише за кiлька poKiB

дiд показав MeHi газету за 1938 piK, де писали про чистоту раси. Але тодi,

у тридцять дев'ятому, я мав лише шiсть рочкiв i ще не BMiB читати.
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А за кiлька днiв aHi пан Феррара, aHi iншi чоловiки сапати брукiвку не
прийlлпи.Тодi я подумав, що пiсля невепичкого покарання rхуже вiдпус-
типи додому. Лише пiсля вiйни я пiдспухав, як хтось розповiдав MaMi, що
пан Феррара помер у Нiмеччинi. Взагапi, пiсля вiйни я дiзнався багато
чого. I про те, звiдки з'явдяються дiти (укупi з тим, що за дев'ять мiсяцiв
цьому передуе), i про те, як гинуть eBpei.

Коли ми переtхапи до Солари, мое життя цiлковито змiнипося. У MicTi
я був понурою дитиною i зчстрiчався з однопiтками лише на кiлька годин
на добу. Решту часу я або, згорнувшись калачиком, залягав з книжкою, або
пиряв Ita ве/Iосипедi. €диним мiсцем, де MeHi бупо по-справжньому цiка-
во, - це дiдова крамничка. Поки дiд теревенив з кдiентами, я шпортався,
шпортався, оспiппений усе новими й новими одкровеннями. Через таке
життя я ставав усе самотнiшим i почав жити пише власними фантазiями.

Але в Соларi, де я збiгав униз до сепища i йшов до сiльськоi школи
сам-один, носячись по подях i виноградниках, я почувався вiльним. Пе-

редi мною простягалася неозора й недослiджена територiя. У мене було
так багато друзiв, поппiчникiв, щоб обпазитивсе навкруги. Гоповне - збу-

дувати хатинку.
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Ъпер я можу побачити геть усе сво€ життя в божницi OpaTopio, як у
кiнострiчцi. I не кiльцями, як у солiтера, - нарештi це повноцiнна вер-
вечка подiй...

Мабуть, наша хатинка не нагадува/Iа справжн€ помешкання, зi cTpi-
хою, стiнами й дверима. Скорше це була невеличка печера, розколина, яку
-\{и закривапи пише назбираним гiлпям i пистям, Аби пwле залишити
амбразуру, крiзь яку можна контродювати всю долину чи хоч би якийсь
rtайданчик, Висунувши крiзь листя папицi, ми папипи кулеметною чергою,
як 1, Щжарабубi. I витуритинас звiдти мiг лише голод.

Ми унадилисяходити в OpaTopio,6o за футбольним подем, трохи
вrли6, на узвишшi за огорожею ми зауважили iдеапьне мiсце для HoBoi
ш,rжi. Звiдти можна бупо розстрiлювати обидвi команди, що гра/Iи у не-
]йьних матчах. В OpaTopio Bci здебiльшого не мали чим себе зайняти.
Гуртчвалися дише близько шостоi, щоб поспухати катехiзис i отримати
благосдовення. Решту часу кожен робив, що душi заманеться. Були там
1 простенькi каруселi, гойдалки й невепичкий театр, пiд дахом котрого я
вперше вийшов топтати сцену -у <<Маленькому паРuжанuновi>>.Саме там
я набув Toi артистичноi вправностi й вмiння поводитися на сценi, завдя-
ки котрим багато poKiB по тому я полишив слiд у пам'ятi Лiли.

Тупи ж таки приходипиfr, старшi хлопчаки (нам вони видавапися
просто старезними динозаврами), що lрапиу пiнг-понг i карти,хоч i lte
на грошi. Щон Коньяссо, що був настоятелем OpaTopio, добра душа, HiKo-
tо не питав про вiросповiдання. Аби тiльки дiти приходили до нього, а не
гасапи цiлими караванами на великах у MicTi, ризикуючи втрапити пiд
зливу бом6. А ще щоб не пробували аапiзти до <Каза Росса> - вiдомого
на Bci навколишнi сепаiт мiстечка бордепю.

Уже пiсля восьмого вересня я саме в OpaTopio вперше почув про пар-
т}lзан. Спочатку це бупи звичайнi моподики, що намага/Iися сховатися чи
то вiд чергового призоЁу до дав вiйська Соцiальноi республiки, чи то вiд
нiмецьких облав, адже Ti посипапи молодикiв працювати до Нiмеччини.
Пiзнiше люди стали називати'й <повстанцями), адже саме так ix iMeHy-
вади в офiцiйних комюнiке. I лише кiлька мiсяцiв по тому ми дiзналися,
що десятеро з них розстрiляпи, - один HaBiTb був iз Солари, - а коли
почули, як про них розказують по лондонському радiо, стали звати 'tx

(партизанами), чи то, як вони caMi хотiли зватися, <iпатрiотами>. У Сопарi
партизанiв дуже пюбиllи, адже Bci Ti хлопцi були простi, тутешнi, то;к
HaBiTb коди кожен з нихуже мав прiзвисько на кштадт Кl.черявко, Стрiпа,
Синя Борода, Феруччо, tx усе одно кликади по-старому, як ранiше в сепi.

Багатьох я знав особисто - часто бачив у OpaTopio, як вони, зодягненi
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у завузькi й дранi пiджачки, гради в скопуl. А тепер цi ж caMi хлопцi но-
сипu берети з козирками, патронташ через ппече, широкий пояс з парою
пiдвiшених ручних гранат, кулемети, а дехто HaBiTb франтував пiстопетом

у кобурi. Вони були одягненi у червонi сорочки чи англiйськi мундири
або носипи гапiфе коропiвськото вiйська, Просто очей не вiдведеш.

Вони почали з'явпятися у Соларi вже у сорок четвертому; приходили
короткими набiгами, поки не бупо чорнобригадникiв. Час вiд часу з гiр
спускалися <6адолiанцiо'у бпакитниххустинкiж. Казапи, що вони на боцi
короля й, коди йдуть у наступ, кричать <Савойя!>. Iнодi приходили <гарi-

бапьдiйцi>3, на цих уже бупи хустинки червонi, вони наспiвували пiсень-
ки, в яких лаяпи коропя й Бадольо: <Вimер завllва€, неzоёа буяе, зноtменi

Hau,li чобоmu, mа обов'язок кпuче йпu, ulоб свimанок майбуmmя у BecHi крас-

нiй пРuнесmи".,> У <бадопiанцiв) спорядження було краще, адже ходили
чутки, що серед ycix повстанцiв пише rx озброювали й одяtапи британцi,
бо Bci iншi були комуняками. У <гарiбальдiйцiв> автомати бупитi ж caMi,

що й у чорнобригадникiв. Повстанцi забрапи зброю чи то пiд час черго-
вого зiткнення, чи то якимиiь хитрощами у зброярнi. А от <бадолiанцi>

мапи найсуrаснiшi англiйськi (стени).
<Стени> бупи пегшi за звичайнi автомати ft мапи пустi приклади, на

кштаIIт порожнистого контуру, а обойма знаходилась не знизу, а збоку.
Якось <6адолiанець) дав MeHi пострiляти. Здебiпьшого вони стрiпяпи, щоб
не втрачати навичок або справити враження на дiвчат.

Якось до нас змвипися фашисти iз Сан-Марко й почали горланити
<Сан-Марко! Сан-Марко! Що нам варmус жummя.,,>>

' Скопа - гра в карти, вiдома також пiд IIазвами карусель, TiHTepe та iH.
2 Тобто прихипьЕики П'етро Бадопьо (1871-1956) - маршала Iталii,якийприй-

няв владу над краiною пiсля повалення Муссолiнi в 1943 р., оголосив нейтралiтет i
вивiв Iталiю з [ругоi cBiToBoi вiЙни.

З Бригади так званих <гарiбапьдiйцiв> переважно скдададися з KoMyHicTiB.
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Люди казапи, що то бупи добрi хлопцi з гарних родин. Просто вони
зробипи неправидьний вибiр. Та хай там як, апе все одно з мiсцевими вони
поводипися добре i дуже шанобпиво залицяrtися до жiнок,

А от чорнобригадники - то були навпаки, люди пихi: набрiд, котрий
повипускапи iз в'язниць i виправних копонiй дпя неповнолiтнiх (звiсно,
якщо вже мали шiстнадцять) i хотiли лише нагнати на людей страху. Апе
BciM бупо сутужно, тож люди були вимушенi ставитися з недовiрою HaBiTb

до санмаркiвцiв.

Ми з мамою йдемо на месу до седища. Разом з нами йде панi, що меш-
ка€ за кiдька кiлометрiв вiд нас. Панi мае зуб на свого орендатора, що
пiдкрадае ii частку. А оскiпьки ii орендатор KoMyHicT, то вона стала фа-
шисткою, хоч би через те, що фашисти ненавидять KoMyHicTiB. Щойно ми
попишапицеркву, мододиць примiтили двое санмаркiвцiв. 3BicHo, красою
вони вже не засдiппювапи, але все ж мали гарний вигляд. Знаете ж бо,

солдати розставляють сильця, де лишень можуть. Пiд приводом дещо
спитати, бо не мiсцевi, вони пiдходять. Моподицi поводяться дуже ввiч-
ливо (зрештою, обидва хдопцi досить привабпивi) й цiкавляться, як же iM
тут у нас, так далеко вiд рiдноi домiвки. <Б'емося, щоб повернути цiй
KpaiHi честь, яку деякi запроданцi заплямували>, - вiдповiдае один з

хлопцiв, А наша сусiдка дода€: <Якi ж ви мододцi, не те що дехто, ми саме

про нього Iовори/Iи).
Санмаркiвець якось дивно осмiхнувся i промовив: <Ми б бупи вам

щиро вдячнi, якби ви сказаIIи нам iм'я й адресу того добродiя>.
Мама зблiд/Iа, потiм зашарiлася, але, опанувавши себе, мовила: <Ой,

лейтенанте, це моя подруга натякае на декого з AcTi, але BiH уже багато

poKiB як поtхав звiдси, й ми HaBiTb гадки не маемо, де BiH. Плiткують, що
його забрапи до Нiмеччини>.

<На його щаiтя>, - усмiхаеться лейтенант i на сво€му не напо;rяга€.

Попрощапися. Щорогою додому мама крiзь зуби каже тiй легковажнiй
панi, що приftпли TaKi часи, коли слiд тримати язика на припонi й зва-

жати на те, що ка)кеш, адже щоб приставити когось до стiни, iM багато

не треба.

Про Граньйоло. BiH теж навiдував божницю OpaTopio. Наполягав,
щоб ми с"гавипи нагодос на першому складi, апе Bci iншi не слryхапи й
наголошували передостаннiй - казапи <Граньйdла), дрtл,жнячи його
чgrаgпоlа di colpb> - (шква/Iьний вогонь>. Хпопець ображено вiдповiдав,

що BiH людина миролюбна, але iншi хJIопчаки не вгамовувались: <Аякже,

знаемо, якиil ти миропю6...> Бупа чутка, що BiH мав зв'язок з <гарiбапь-
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дiйцями>, що переховувапися в горах. Хтось HaBiTb стверджував, що BiH

у них там веIIикий начапьник i дуже ризику€, живучи у селищi, а не
ховаючись. Адже, якби хтось пронюхав, то його б одним духом приста-
вили до стiни.

Ми з Граньйопо разом грали в <<Маленькому парuжанuновi>>. Пiспя
вистави я припав хлопцевi до душi. BiH xoTiB навчити мене грати в (три

сiмки>, Я помiтив, що йому було вкрай цезргIно у компанii з дорослими,
тож BiH залюбки годинами теревенив зi мною. Може, так проявдядося
його педагогiчне покпикання, адже BiH був учитепем. А може, просто по-
пюбдяв казати щось до того незвичне, що, скажи BiH це серед однолiткiв,
його б вiдразу зарахували до антихристiв, тому BiH мiг довiритися пише
малому хлопчаковi.

BiH показав TaeMHi листiвки, що переховував у рукавах. Але MeHi не

вiддав, сказавши, що як кого з ними спiймають, умить розстрiляють. Так
я дiзнався про ардеатинську рiзанину в Римi, <Та бiпьше такого не тра-
питься, - казав BiH, - нашi товаришi вже у горах. I цим нiмцям бlце
капець!>
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BiH розповiв MeHi про партii, що переховуються i дають про себе зна-
,ги пише за допомогою ось таких дистiвок. Вони з'явилися ще до того, як
до вдади rlрийшпи фашисти, й спромоглися вцiлiти, переховуючись за
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кордоном. А тим часом ixHix вепиких пiдерiв, що працювади каменярами,
виявляли й забивали на смерть папями MyccoпiHiBcbKi посiпаки.

Граньйопо був учитепем. BiH, щоранку дiстаючись роботи ведосипедом
i повертаючись вiдразу по обiдi, викладав щось у торговельнiй шкодi, але

потiм мусив покинути вчителювання. Плiткували,6уцiмто через те, що
душею й тiлом присвятив себе партизанам. А iншi казали, що BiH бiпьше
не мiг викладати, бо xBopiB на сухоти. Й справдi чоловiк був схожий на
хзорого: обличчя у нього було бпiдо-попеJIястого вiдтiнку, вилицi хво-

робливо червонi, щоки запалi, а до всього ще й неугавний кашель, Зуби у
нього бупи поганi, спина покривдена й трохи горбата, попаткивипинапи-
ся.,Що всього мододик ще й накупьryвав. У пiджаку Граньйопо повсякчас
вiдвертав KoMip сторчма, тож здавалося, що увесь одяг висить на ньому,
як пантух. У виставах BiH завжди грав або пиходiiв, або купьгавого нагля-

дача загадковоi вiлпи.
Yci казапи, що BiH розумний, як сто мудрецiв, тому Граньйоло кiлька

разiв звали викпадати в унiверситетi, але BiH вiдмовлявся - все через

любов до cBoix учнiв.

- Маячня! - казав BiH MeHi потiм. - Ямбо, я працював у школi дпя
бiдних, та й то на тимчасовiй ставцi, бо через цю трик/Iяту вiйну й дов-
читися не встиг. |вадцятирiчним мене вiдправипи ламати хребет фецii,
я отримав кулю в копiно, BTiM, нема чого перейматися - моя кульгавiсть
не надто впада€ в очi. Однак, дежачи десь у багнюцi, я пiдхопив цю брид-
ку хворобу й вiдтодi харкаю кров'ю. Але якби MeHi до рук втрапив той
голомозий випупок, я б не порiшив його, бо я - тюхтiй, та копнякiв на-

давав би добрячих, щоб не висовувапись,:Dк поки не сплине та дещиця,
що йому лишипася,Юдi й криводуху.

Я спитав Граньйоло, чому BiH прийшов до божницi, ко/Iи Bci кажуть,

що BiH - aTeicT. Граньйоло вiдповiв, що це €дине мiсце, де BiH може по-
спiпкуватися з пюдьми, KpiM того, BiH не aTeicT, а aHapxicT. Я гадки не мав,

що таке <апархiст>, i тодi [раньйоло розповiв, що анархiсти - це пюди,

якi прагнуть свободи, свободи без панiв, королiв, держави й попiв. Аде
найперше - без держави, а не так, як у Pocii, де без наказу держави HaBiTb

за BiTpoM не сходять.
Потiм хJIопець розповiв MeHi про Гаетано Брешil, що вбив коропя Ум-

берто за те, що той наказав перестрiляти робiтникiв у Мiланi. Брешi ви-
ixaB до Америки й мiг жити там, як вареник у cMeTaHi, але йому випав
жереб, i вони дали йому квиток в один кiнець. Чоловiк поiхав i вбив ко-

IIтадiйський aнapxicT Гаетано Брешi вбив кородя Умберто I29 лцпня 1900 року.
Мотивом став розстрiп коропiвськими вiйськами демонстрацii в MйaHi.
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ропя. А тодi вони caмi гrорiшили Гаетано у в'язницi, сказавши, що то BiH
повiсився через докори сумпiння. Апе жоден aHapxicT не вiдчуе гризоти
за те, що зробив в iм'я народу. Потiм Граньйоло розповiв MeHi про дуже
сумирнш( i миролюбнrлr aHapxicTiB, KoTpi, тiкаючи вiд попЩii по всьому
cBiToBi, вимушенi поневiрятися з краiни в KpaiHy, наспiвуючи aHapxicTcb-
киЙ гiмн <Проtцавай, прекрасне Лулано.,.>

Потiм хлопець знову повiв мову про лихих комунякiв, обурившись
тимt що вони зробиrtи з катапонськими анархiстами. Ъдi я спитав, чому
BiH пристав до <гарiбапьдiйцЬ>, адже вони теж комунiсти. Апе Граньйопо
вiдповiв таке:

- По-перше, не Bci <гарiбальдiйцi> - комуняки, серед них е й со-

цiалiсти й HaBiTb анархiсти. А по-друге, наразi нiщо так не об'еднуе, як
спiпьний ворог; дlIя нас ycix'- це нацистсько-фашистський режим, а

вiдтак yci мають ryртуватися, бо у таких випадках не надто звaDкають

на дрiбницi. Спочатку спiльна перемога, а рахунки зводитимуться
потiм.

А потiм додав, що ходить до OpaTopio, бо це гарне мiсце, Звiсно,
попи - лихе кодло, аде з ними те ж саме, що й з <гарiбальдiйцями> - i се-

ред попiв трапляються гiднi пюди.

- А надто у наш час, - казав fраньйоло, - копи не знаеш, що тра-
питься з тими дiтьми, котрш( ще TopiK навчали, що за допомогою книг та

рушниць можна стати ревним фашистом. Хай там як, а попи виховують

дiтей чесними й не ставлять на них хрест, хоч i занадто гадас)цоть через
онанiзм, апе то не мае нiякого значення, бо ви все одно це робитимете, а

потiм подорослiшаете, прийдете й покаетеся. Ось тому я й навiдуюсь до
OpaTopio й допомагаю доIrу Коньяссо займати чимось дiток. А коли Bci
йдуть на месу, я тихенько стою у гпибинi церкви, бо Icyca Христа я пова-
жаю, HaBiTb попри те, що Бога - Hi.

Якось, коли ми приitллlпи до божницi десь о другiй по обiдi й вияви-
пося, що нас усього двi калiки, я розповiв Граньйопо про свою копекцiю
марок. Хлопець зiзнався, що копись BiH Teltc збирав марки, та коли повер-
Iryвся з вiйни, охота йому десь пропала, й BiH викинув свою колекцiю.
Лилллилося лишедесятка зо два марок, якi BiH залюбки MeHi подарlвав.

Копи ми прийttlпидо Граньйопо додому, я не йняв вiри своему щастю;
серед Moei поживи бупа пара марок з ocTpoBiB Фiджi, на якi я вже давно
жадiбно дивився у каталозi <IBepTa i Теппiера>.

- То ти маеш каталог <IBepTa i Ъплiсро? - здивовано спитав мiй
новий друг.

- Та BiH уже старий...

- Так, апе BiH - найкращий.
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Острови Фiджi. Ъ ось чому мене у Сопарi тодi так вабили цi MapKlt.
Я понiс ix додому й прикпеiв у своему альбомчику. Стояв зlrltoB1,Iit вечiр,
i тато, що приtхав додому дише вчора, знову повернувся до rticTa carte

цього пообiддя. XoTiB дiстатися засвiтда.

Я сидiв на KyxHi у репикому крипi.Ifе була едина опалювана Ki_rtHaTa,

адже дише тут ставадо дров ддя KaMiHa. Свiтпо було прltтчшене. Але
зовсiм не тому, що у Соларi хтось дотримувався суцiльного зате}{нення
(хоча коли це на Солару бомби скидали?), а тому, що зверх\, на ;Iа}lпч

надiли абажура - розцяцькованого чимось на зразок HailIIIcTJ{HoK з ко-

рапiв, якi звисали дододу. Майже як небачений подарунок д,пя JltKl.HiB
з ocTpoBiB Фiджi.

Я сидiв за стодом, цiлковито поринувши у свое зiбрання, }1а_\1а при-
бирапа,а Адуся бавипася в куточку. Щойно скiнчилася <мiланська версйч
прогр ами <<Як жu в еmь ся Р о Duнi Р осс j>l. То бупа пр опагандистсь к а пр огр ам а,

заснована прибiчниками Респубпiки Сад6, у котрiй члени однiеi роf}Iни
увесь час базiкади про лолiтику, а наприКiнцi програми обов'язково (пев-

на рiч!) доходиrlи висновку, що союзники - то нашi ворогJI, партI{за-
ни - то бандюки, що просто косять вiд призову, а люди Пiвночi захища-
ють честь Iтадii плiч-о-ппiч з нашими нiмецькими товаришаlчllr. Та була
й оримська версiя> програми з анапогiчною назвою, теж про сi.rt'ю Pocci.
Але цi Pocci мешкали в окупованому союзниками Римi й з жалем визна-
вали, що коди все начебто бупо гiрше, насправдi iM жилося набагато кра-

ще. Римляни заздрипи cBoiM спiввiтчизникам з Пiвночi, що ir досi пiд
проводом Oci бупи вiльнi. Мама повсякчас похитувала головою, тож я

розумiв, що вона не вiрить жодному сдову з почутого. Але програlrа була
жвава, а вибiр був куценький: або ти спуха€ш TaKi протрамкlл, або вими-
ка€ш радо.

Апе потiм приходив дiдусь (BiH до останнього опирався цiлt маячнi,
висиджуючи у хододному кабiнетi з обiгрiвачем, що стояв бiля нiг), нала-
штовував приймач, i ми нарештi могли слухати лондонське радiо.

Програма розпочиналася босм питаврiв - майже як П'ята симфонй
Бетховена, а потiм лунало уfiесIIиве <доброго вечора> попковника CTiBeH-
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са. Голосом BiH був схожий на Станлiо та Опдiоl. На фашистському радiо
був ще один надзвичайно впiзнаваний годос,до якого ми вже давно звик-
ли, - Mapio Аппелiуса. Щоразу наприкiнцi програми BiH, задпя заохочен-
ня нас до переможноi боротьби, незмiнно проказував: <I най Господь
прок/Iяне англiйцiв>. А от подковник CTiBeHc iталiйцiв не кляв. BiH, нав-
паки, заохочував нас разом радiти поразкам Oci, про якi доповiдав слу-
хачам щовечора, мовпяв, <6ачите, що виробляе з вами ваш дуче?>.

Проте у розповiдях подковника iшпося не дише про BoeHHi дii. Ще BiH

розповiдав про наше життя. Як ми, переборюючи страх, rTIo нас заскочать
i пошдють до в'язницi, нишком прихиля€мось до приймача й спухаемо
lIондонське радiо. BiH оповiдав про нас cBoiM спухачам, а ми проЙмалися

до нього довiрою, адже BiH розповiдав про нас щиру правду, про нас, про
аптекаря i HaBiTb про маршала карабiнерiв, що теж ловив лондонськi
хвипi, i, знаючи, що так робить не лише BiH, незворушно мовчав. Отже,
позаяк про це BiH не брехав, то й щодо всього iншого цьому чоповiковi
можна було вiритИ. Певна рiч, ми Bci, HaBiTb малеча, чудово розумiли, що
то теж була пропаганда, та вона вабила нас своею скромнiстю, без гопос-
них закликiв до виявiв хоробростi й покладання життя на полi бою. 3а-
вдяки подковнику CTiBeHcy все те сповобдуддя, яким нас щодня обгодо-
вувади, почало видаватися нам надмiрним i непотрiбним.

Не знати чому, a/Ie, сrrухаючи годос цього пана, я був упевнений, що
BiH ду;ке подiбний до Мандрейка: носить елегантний фрак, мае добре
догпянутi вуса, хiба що трохи сивiшi за Ti, що у справжнього чарiвника, i
BMie обертати пiстодi на банани.

II]ойно добiгла кiнця передача полковника CTiBeHca, в ефiрi почулися
так само загадковi i мандивi, як марки з Монсеррата, посlIання до парти-
занських загонiв: <ПовiDомпення ёо франкiв>, <Щаспuвець неu,цаснuйr, оДоtц

ylllyx>r, <У мене бороDа - бiлява>, <!,жакомоне цiпуе Маzомеmа\ кореп
злеmiв>, кСонце ulе схоDumьr...

Ось я знову сиджу, жадiбно й захопдено розгIIядаючи марки з Фiджi.
Аж раптом, десь мiж десятою й одинадцятою, на вупицi чу€ться шум, i ми
Bci прохогом летимо до BiKHa, аби дочекатися <Пiпетто>. BiH прилiтае
щоночi десь о тiй самiй порi, чи принаймнi така бупа чутка. Хтось казав,

що то ангпiйський розвiдувальний лiтак, а iншi - що то американцi па-

рашутами скидають партизанам у гори паки: провiант та зброю. Може, BiH
пролiтав десь зовсiм поряд iз нами - над гiрськими хребтами Ланfе.

| Сmанпiо mа Оппiо - дует америкаЕських KiHoaKTopiB Стена Лореппа та Олiвера
Хардi, що виступапи разом з l927-ro по 1950 роки, один з найпопулярнiших дуетiв
в IcToPlI кlно.
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На небi - aHi зiрки, aHi мiсяця, Гпупа нiч. Не видко Hi вогнiв допини,
Hi обрисiв пагорбiв, лише чутно, як пролiтае <Пiпетто>. HixTo й нiколи
його не бачив: це дише гпухий шум посеред ночi.

<Пiпетто> пролетiв. Ifьогонiч усе минудо, як зазвичай, i ми знову
ввiмкнули наше радiо, аби послухати ocTaHHi пiснi, що пунапи наприкiн-
цi. Можливо, сьогоднi вночi на Мiпан падапи бомби, а за тими, ддя кого
<Пiпетто> спускав парашутом cBoi пакунки, гналася по п'ятах згрм Hi-
мецьких вiвчарок. Апе по радiо звабпивим голосом саксофона мрiйно
спiвалося: <<Там, унuзу, на Капокабанi, на Капокабанi, Dе жiнка нерозDiпьно

пану€.'> А я сlryхаючи уявпяв MaHipHy зiрку (ймовiрно, я бачив ii в <Но-

веппi>),Вона м'яко спускаеться бiлоснiжними схiдцями, що освiтлюються,

щойно жiнка на них ступае. Навколо - чоловiки у бiлих фраках, що з

кожним кроком спiвачки обожнювально припадають iй до нiг. I]я чарiв-
на пiсня про <Капокабану> (спiвачка казаIIа не кКопакабана), як було б

правипьно, а саме <Капокабано) посилае MeHi TaKi ж caMi незбагненно-
екзотичнi послання, що й Moi марки.

Радiоефiр завершуеться вепично-закпичними пiснями до спави й Bi-

домщення. Але мама знае, що вимикати радiо ще не час. Опiспя, коли радiо
начебто замовкдо до завтра, пробиваеться туждива пiсня:

Tu повернешся

До мене,

дOже на небi зопuсано,

Що повернешся mu.

3нов прuйDеш ёо мене,

Tu знаеul це,
I сповнююсь сuламu я,

Бо вiрю у mебе, пюбове моя.

Я вже чув цю пiсню, копи був у Сопарi, але тодi це була пiсня про ко-
хання, i у нiй спЬапося дещо iнакше:

Тuповернешся

До мене,
Дёже пuш про tпебе Mpie, пurlr по побi мпiе
СерDенько мое.

Tu повернешся,

Бо без мпоснuх цiпункiв tпвоiх
Жumu не зможу я.

От;ке, сьогоднiшня пiсня була версiею военних poKiB. Вона була
покпикана в серцях багатьох продунати обiцянкою чи закпиком до ко-
гось дадекого, що, можливо, саме у цю годину десь замерзае в степу
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чи йде у каральний загiн. Хто ж випускав у таку пiзню годину в ефiр

цю тужпиву мелодiю? Може, перш нiж зачинити радiокабiнку, якийсь

робiтник радiо так з ностадьгiею згаду€ давнi часи? Чи слухаеться чу-
жих наказiв зверху? Щього ми не знапи, апе цей гопос проводжав нас
в обiйми сну.

Вже майже одинадцята. Я закриваю свiй альбом з марками i йду спа-
ти. Мама наладипа цеглину. Розжарила справжнiсiньку цеглину, так; щоб
i рукою торкнутися було несила. Мама загортае ii у пьнянi штани й
кладе пiд ковдру, щоб пiжко прогрiлося. Як приемно було покпасти ноги
зверху, щоб угамувати свербiхс на обморо:кених мiсцяд бо у Ti роки
(через хопод, авiтамiноз та гормонапьнi бурi) пальцi на руках i ноrах
набрякали, а iнодi й перетворювались на загноенi виразки, завдаючи
нестерпного болю.

,Щесь далеко в долинi загавкав пес.

Ми з [раньйопо говорили про все на cBiTi. Я розповiдав йому про Bci
кних(ки, що я прочитав, а BiH iз запапом сперечався з моею думкою.

- Верн, - казав BiH, - пиЙе бiльш вiрогiдно. Верн краще за Сальfарi,
бо його твори пронизанi науковiстю. Ти бiльше вiриш у те, що Сайрес
CMiT виробпяе нiтроглiцерин, анiж у те, що Сандокан розпанахуе.собi
груди, бо нестямно закохався у пЪтнадцятирiчну мерзотницю.

- Ъбi не подобасться Сандокан? - питав я.

- Про мене, так той Сандокан трохи фашист.
Тодi я розповiв, що прочитав <Серце> ,Ще Амiчiса, а Граньйопо сказав,

щоб я викинр його у грубу,6о Ще Амiчiс був фашист.

- Ти хоч усвiдомлюеш, що Bci вони там проти бiдопашного Франтi,
бо хлопець народився у злиденнiй, нещаснiй родинi. Вони ладнi землю
гризти, аби пишень сподобатися тому вчитепевi. А про що взагалi цi
оповiдки? Про смiпивця Гарроне, що по cyTi був задолизом. Про малолiт-
нього вартового, котрий помирае, бо негiдник-командир поспав мапого
пересвiдчитися,чине йде ворог. Про глухого барабанщика, котрого (у йо-
го ж бо вiцi!) вiдправипи посипьним у caMiciHbKe пекпо вiйни, а потiм,
коли бiдопашний утратив ноry той гидкий полковник кинувся до старо-
го з обймами, а тодi ще й тричi поцirryвав нещасного калiкуу caMiciHbKe
серце - HaBiTb полковник коропiвського п'емонтського вiйська мусив би
мати хоч крихту здорового гпузду й знати, що HixTo й нiкоди не вчиня€
такого з дюдиною, яка щойно втратила кiнцiвку. Чи про батька KopeTTi,
який простягав до сина руки, ще теплi пiсrrя потискання руки того
м'ясника - коропя,,Що стiни rx ycix, до стiни! Щоб повиздихапи! Ъкi, як
[е Амiчiс, вiдкрили шлях фашизму!
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Потiм Граньйопо розповiв MeHi про Сократа й Щжордано Бруно. I про
Бакунiна, хоч я так i не втямив, хто BiH такий i що BiH сказав такого вар-
тiсного. Розказав про Кампанеплу, Сарпi', Галiлея, котрих ув'язнювали чи
HaBiTb катували попи за те, що вони хотiли поширити у cBiTi наукову
д}мку. А дехто,як-от Ардirо2, були змушенi пiзти у петлю, бо можновпад-

цi та Ватикан tx на те приневодили.
Я згадав, що у <Новiтнього Мепцi> я читав про Гегепя (iHc,, HiM., фiп.,

що нал. до <<11,1колt1 панmеi|зму>>), тож спитав Граньйоло, хто такий Гегепь.

- Гегепь не був пантеiстом. Твiй Мелцi - неук. Може,,Щжордано Бру-
но й був пантеiстом. Пантеiсти ввiDкають, що Бог - усюди, HaBiTb у тому
поспiдовi мухи, що прилип он там, Уяви, який то дише кайф - бути всю-

ди i водночас нiби нiде. Гаразд, Гегель не BB.DKaB, що усюди - Боц BiH
вважав, що всюди мае бути Щержава, а отже, Гегель був фашистом.

- Аде ж Гегедь жив бiпьш нiж сотню poKiB тому?

- То дарма. HaBiTb Жанна Д'Арк була фашисткою чистоi води. Фа-
шисти бупи завжди. Вiдкопи... вiдкопи з'явився Бог. А погпянь на Бога.
Фашист.

- Та хiба ж ти не атеiсъ котрий не вiрить в iснування Бога?

- А хто таке сказав, дон Коньяссо, що з бiса й на грам нiчого не тя-
мить? Гадаю, Бог таки насправдi icHye, на жапь. Тiльки от BiH - фашист.

- Але чому ж ти вважа€ш Господа фашистом?

- Послухай-но, ти ще замалий, щоб вести диспути на богосдовськi
теми. Отже, поговоримо rrро те, у чому ти тямиш. Скажи MeHi Щесять за-

повiдей, тим паче, що тут,у божницi, вас учать зубрити'iх напам'ять.
Я проказав з гопови Bci десять.

-,Щобре, - сказав Граньйоло, - тепер бупь пуже уважним. Серед

цього десятка € чотири, гаразд, щонайбiльше чотири заповiдi, що стосу-
ються добрих речей. YTiM, ба HaBiTb вони,.. гаразд, давай-но tx перегпяне-
мо. <Не убий>, кНе укради), <Не кажи неправдивих свiдчень> i <Не бажай
aHi жiнки, aHi вола, aHi рабинi, aHi всього, що ближнього твого). Щодо
ocTaHHboi, то це заповiдь дпя чоловiкiв, KoTpi знають, що таке честь, i, з

одного боку, не бажають перетворювати на рогоносцЬ власних др}зiв,
а з iншого - бажають зберегти непорушнiсть сiмейнихуз,хоча анархiсти
з часом мають HaMip позбутися i цього пережитку. Та почекаймо, не мож-
на мати все вiдразу. Звiсно, щодо iнших трьох - я цiлком згоден, але
HaBiTb тут ти маеш щонайменше керратися здоровим глуздом. Хоча з ча-

L Паоло Сарпi (|552-|623) - видатний венецiанський учений, письменник, теодог
та реформатор церкви.

2 Роберпо АрDUо (|828-1920) - iталiйськиЙ фiпософ, пiдер iталiйського пози-
тивiзму.
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сом i це треба буде зважувати. Врештi, ми Bci iнодi брешемо, HaBiTb задля

добра, а от убивати дiйсно нiколи не можна, чусш, нiкопи.

- HaBiTb якщо на вiйну тебе посилае коропь?

- Ет, отут i е гоповна заковика. Попи кажуть, що коllи тебе на вiйну
посилае король, тодi тобi дозволено,6а HaBiTb ти мусиш стати душоryбом.
Позаяк за це вiдповiдати буде король. Так вони виправдовують вiйну,яка
насправдi € мерзенною заразою, а надто коди тебе посиrlа€ туди Годомо-
зий.3ауваж, що у жоднiй заповiдi не написано, що вбивати на вiйнi доз-
волено. Там написано (не убий>>,i квит. YTiM...

- YTiM?

- Йдемо дапi. <Хай не бупе тобi iнших богiв передi Мною>. Але ж це не
заповiдь, iнакше тодi б заповiдей нараховувалось одинадцять. Ще - перед-
не слово. Проте й воно шахрайське, Спробуй утямити, що я KiDKy: Мойсею
являеться певна особа, до слова, власне, HixTo не явля€mься,чу€ться лише
невiдомий годос. А потiм Мойсей iде до cBorx блукапьникiв i каже: ось вам
заповiдi, й треба iM коритися, бо так сказав Бог. Але хто ж зна€ напевне, що
то був Бог? Гопос мовив; <Я е Бог твiй i Господь).А що як то був зовсiм не
Бог? Уявiмо, що я зупиняю тебе i{a вулицi й кажу, що я - карабiнер, пере-
вдягнений у цивiпьне, i тимусиш запдатити MeHi десять пiр, бо по цiй дорозi
ходити заборонено. А ти, якщо, звiсно, не йолоп, вiдповiдаеш: а звiдки я
знаю, що ти карабiнер? Мо', ти заробпяеш на життя, обкручуточи людей,
Ану покажи документи! А Бог тiпьки тим i пiдтверджуе, що BiH Боц тiпьки
сказавши, що це так е. Отже, все розпочалося iз неправдивих свiдчень.

- Гадаеш, то не Бог дав заповiдi Мойсею?

- Та Hi ж бо. Я вiрю, що то був Господь. Просто я кarку, що BiH шахраю-
вав. BiH повсякчас крутьку€: ти маеш вiрити Бiблii,6о то спово Боже. Аде
хто ж сказав, що воно <Боже>? Бо так сказано у Бiблii. Бачиш, де хиба? Ъ
нехай, продовжимо. У першiй заповiдi сказано: <Не роби собi кумира i
всякоi подоби з того, що на небi вгорi, i що на землi долi, i що у водi пiд
землею. Бо я е Бог твiй i Господь>. Отже, цей добродiй забороняс тобi ду-
мати про когось iншого - та хоч би про Алпаха, Будду чи HaBiTb Венеру.
Хоч погляньмо правдi у вiчi: мати за богиню таку lIялю було б зовсiм непо-
гано. Апе ця;r( таки заповiдь мае й iнший сенс: не Bip у фiлософiю, науку i
Боже тебе збав повiрити у те, що lrюдина походить вiд мавпи, Тiльки в
Нього. А тепер заувalк, що Bci iншi заповiдi - то фашистськi постулати, що
закликають тебе коритисяilлриймати суспiльство таким, яким воно е.

Пам'ятай про (день суботнiй, щоб святити його>. Ъ що ти на це скажеш?

- Та, власне, цо поганого у зак/Iику ходити на недiльну месу?

- I_{e так тобi каже дон Коньяссо, який, як i Bci попи, гадки не мае, що
таке Бiблiя. Прокинься! У такому примiтивному племенi, яке водив за
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собою Мойсей,ця заповiдь означа/Iа, що ти ма€ш дотримуватися ритуалiв,
аде мета Bcix ритуапiв - вiд принесення пюдей у жертву до голlомозих
збiговиськ на площi Венецii - морочити /Iюдям гопови! А що далi?
А, <Шануй батька й MaTip свою>. I_{ить! Лишень не кажи, що треба спуха-
тися матусю й татка. I_{e годиться дпя мапюкiв,яких треба водити за руч-
ку, <Шануй батька й MaTip свою> означа€ (поважай д}мку старших, не
протився устапеним звичмм, не намагайся змiнити пrlин життя свого
irлeMeHi>, Втямив чи Hi? Не вiдтинай гопову королю, бо так каже Гос-
подь, - але ж даруйте, ми мусимо, якщо годова та наша, вона крутиться
на наших в'язах, та ще така бридотна, як отой савойський коротун, що
зрадив свою армiю, посIIавши ii офiцерiв на нагпу смерть. От бачиш, HaBiTb
заповiдь кНе укради) не € такою вже безневинною, як на перший погпяд
те зда€ться. Адже за нею не можна торкатися чужоi приватноi впасностi,

що належить тому, хто збагатився, обкрадаючи тебе самого. Чи не доволi?
YTiM, лишилося ще три. Що ж на бога значить <Не чини перелюбу>? Рiз-
Hi дони Коньяссо переконуватимуть, що це означае дише не пестити собi
те, що у тебе помiхс нiг телiпаеться. Про мене, приплiтати до звичайного

дрочiння Божi скрижалi - то вже свинство. I що тепер маю робити яо

недоробок, адже та жiнка, що мене народипа, вродою мене не надiпипа?

,Що всього я ще й кульгавий калiка. I жiнки, справжньоi жiнки я зроду не
торкався, то що? Ти мене й цiеi розрядки позбавити хочеш?

У Ti часи я вже, звiсно, знав, звiдки з'являються дiти, та, гадаю, Moi

уявдення про те, що цьому переду€, бупи дещо розпливчастi. Я, певна рiч,
не раз чув вiд cBoix товаришiв про дрочiцня i всiлякi iншi самопестощi,
але погпибпювати cBoi знання нiколи не навz[жувався. BTiM, осоромитися
я теж не xoTiB, тож сrlухав поважно й мовчки.

- Бог мiг би сказати щось на кштадт (можете перепихатися, апе тiпь-
ки щоб плодити дiтей>, надто ко/Iи зважити на те, що наседення Землi
тодi було зовсiм незначне. Але ж Hi, у жоднiй iз десяти заповiдей про це
aHi сдова. З одного боку, ти не rrовинен жадати жiнки свого друга, чи то
пак ближнього, а з iншого - не чинити нечестивств. Але копи ж тодi
перепихатися? Отже, треба видати такий, закон, якиft бп вдовопьняв ycix.
Римляни богами не були,аде вигадали закони, якi HaBiTb сьогоднi мають
сенс, а Бог скидае тобi на землю десять заповiдей, що не роз'яснюють
найваждивiшого? Ти, звiсно, можеш заперечити, мовдяв, я маю сдуш-
HicTb, аде заповiдь <Не чини перелюбу> забороняе перепихатися поза
шлюбом. А ти впевнений, що сенс справдi у чьому? А що бупо нечес-
тивством дпя eBpeiB, знаеIц? Вони мали надсуворi заборони, як-от iсти
свинину,вживати ядовичину, хiба пишень бик був убитиft певним чином.
А недавно я чув, що евреям HaBiTb креветок куштувати зась. Отож не-
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честивством буде все, що заборониrrи моr(новIIадцi. А що саме? Вiд-
повiдь: геть усе, що можновладцям заманеться нечестивством назвати.
I ходити дадеко не треба: гопомозий мерзотник казав, що говорити про

фашистiв погано - це нечестивство, а як не послуха€ш - у заспання.
Нечестивство - бути неодруженим, i ти платив податок за парубоцтво.
Замахав червоним прапором - нечестивство. I цей перепiк можна про-

довжувати до нескiнченностi.
Одначе погляньмо на останню заповiдь - <Не бажай добра ближньо-

го твого>. Хiба ти нiкопи не замислювався, нащо ця заповiдь, якщо вlке е
<Не укради>? Якщо ти забажав мати такий самий велосипед, як у твого

друга, ти згрiшив? 3BicHo, Hi, ти ж його не вкрав.,Щон Коньяссо, певна рiч,
запевнить тебе, що ця заповiдь засуджу€ заздрiсть, цо,6езсумнiвно, е

пихим почуттям. Але заздрощi бувають рiзними. Бувае заздрiсть чор-
на - це коIIи ти вподобав велик свого друга i хочеtu, щоб BiH, з'iжджаючи
з гори, впав i скрутив собi в'язи. I е заздрiсть бiпа - ти хочеш той велик
i гаруеш, як прокпятий, щоб змогти купити його хоч би з других рук. I це
заздрiсть добра, завдяки iй обертаеться cBiT. А ще icHye заздрiсть соцiапь-
на, що стосу€ться соцiальноi справедпивостi: чому iснують пюди, якi ма-
ють усе, а е Ti, що з гододу пухнуть? 3авдяки цiй бiлiй заздростi, соцiапь-
нiй, ти почина€ш перейматися тим, як зробити так, щоб блага у cBiTi

розподiпялися дещо рiвномiрнiше. Але саме це й забороняе остання за-

повiдь: не бажай бiпьlпого, aHiж маеш, поважай право впасностi, На цьо-
му cBiTi живуть пюди, що мають два хпiбних подя дише тому, що успад-
кувапи tx, а iснують Ti, що гнуть на тих полях спину заради кусня хлiба.
I той, що гаруе, не повинен бажати землi свого хазяiна, а як порушиш
заповiдь - державу зруйновано, й маемо революцiю. Отож, пюбий мiй
хJIопчику, не вбивай i не кради у таких самих злидарiв, як i ти, аде бажай

добра тих, хто у тебе його вiдiбрав. I це е сонце прийдешнього дня, те,

задпя котрого нашi товаришi вже прийшли у гори. Ми хочемо скинути
Гопомозого, що прийшов до влади завдяки грошам багатих земдевласни-
KiB i гiтперiвських мисколизiв, котрий xoTiB завоювати увесь свiъ аби
Крупп, що будуе отакезнi <Берти>l, мiг продавати бiльше гармат. YTiM, що
ти, мапий, можеш утямити з Moix спiв, адже тебе ростипи й виховувапи,
змушуючи зазубрювати (присягаю коритися наказам дуче>?

- Неправда, я розумiю, хай i не все.

- Оь сподiваймося.
Tiei ночi MeHi наснився дуче.

I Маеться на увазi <Ведика Берта> - одна з найбiльших гармат, що використову-
валася пiд час Першоi cBiToBoi вiйни.
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Якось ми з Граньйопо пiшпи ryпяти пагорбами. Я гадав, що BiH знову,
як кодись, розповiдатиме MeHi про красу природи. Апе цього разу BiH
показував MeHi лише неживе: коров'ячi кiзяки, над якими роiпися мухи,
виноград, побптиitпсевдомrlнистою росою, бараболю з вiчками, бiпьши-
ми за бульбу, що вже була Hi на що не годна, викинутий у яму скеIIет
тварини. Розгпедiти, що саме то був за звiр, за€ць чи, може, куниця,6упо
неможIIиво,6о BiH уже давно почав розкlrадатися. Граньйоло йшов, випа-
llюючи одну <Мiлiт> за iншою, примовдяючи: <Ще корисно при сухотах,
прочища€ легенi>.

- Бачиш-но, малий, у cBiTi править здо. Hi, радше HaBiTb Зло. З ве-

ликоi лiтери. I я кажу не пише про те зIIо, ко/Iи пюдина вбивас й о6-
крада€ собi подiбного задпя кiлькох копiйчин, I не про есесiвцiв, що
вiшають наших товаришiв. Я кажу про Зло в чистому виглядi, саме по
собi. Вiд котрого Moi дегенi прогнипи. 3по, вiд якого псуеться i йде

нанiвець увесь врожай, град ущент знищу€ виноградник, перетворюю-
чи його хазяiна на з/Iидаря, адже BiH утратив те €дине, що мав. Ти
нiколи не питав себе, чому в cBiTi icHye Зпо, а над усе - Смерть, чому

до людей, якi так дюблять життя, i то не важдиво, багатi вони чи бiд-
Hi, однiеi чудовоi днини приходить Смерть, забираючи ik HaBiTb немов-
лятами?. Ти коли-небушь чув про смерть ycecBiTy? А я читав i тепер

знаю. BcecBiT, я маю на увазi геть увесь BcecBiT - зiрки, Сонце, Чума-

цький Шлях, - це наче одна едектрична батарейка. Вона працюq пра-

цю€, а потiм розряджа€ться, i одного дня у нiЙ не лишиться aHi крап-
лини енергii. I настане кiнець cBiTy. Та найголовнiше здо в тому, що
сам BcecBiT приречений на загибепь. Так би мовити, вiд самого народ-
ження. Але чи можна назвати гарним свiц у якому icHye Зло? Хiба не
краще бупо б жити у cBiTi, де Зда немае?

- Звiсно, що було б, - фiлософствував я.

- Так, певна рiч, один казав, що cBiT виник помилково. Наш cBiT - це
хвороба BcecBiTy, що вже за природою сво€ю не був добрим. I ось одного

дня на його тiлi з'явпяеться гнiйник - Сонячна система i ми разом iз нею.
Аде aHi Сонце, aHi Чумацький Шпях, aHi зорi, вони ж не знають, що iM
судипося загинути, тож i не переймаються цим. А от ми, що з'явипися iз
зарази на Tiлi BcecBiTy, на наше нещастя, вродиrrися неабиякими проно-
замиiт,утямипи,що смерть неухипьна. Отож ми не rtише жертви 3па, ми
обiзнанi жертви. Ба, який кайф!

- Але ж це атеiсти думають, що cBiT HixTo не створював, а ти кажеш,

що не aTeicT...

- Так i е. Я в це не вiрю,6о не вiрю, що увесь цей cBiT, що оточуе нас
навкруги, - те, як KBiTHyTb квiти й ростуть дерева, cBiT, у якому icHye
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Сонячна система i наш мозок, - виник цiлком випадково. Надто вже BiH

досконалий. А значить, мусить iснувати розум, що все створив, - Бог.

-Iщо?
- II]о-що, як ти узгодиш iснування Бога ft Зпа?

- Отак наскоком, не знаю. Треба пошурупати,..

- Тра'пошурупати. Нiби найкращi гопови cBiTy столiттями те не ро-
били,

- I до чого дiйшли?

- Що дулi з маком. Вирiшили, що Зло принесди у cBiT повстапi янголи.
Апе як же це iM удалося? Бог знае все i наперед все передбача€, тож невже
BiH не знав, що янгоrlи повстануть? То скажи, нащо MeHi робити автоryму,
знаючи, що вона за два кiлометри попне? Хiба що ядурипо.Апе ж Hi. Так
i Бог i далi створюе тих янголiв, а тодi ще Й радiе, як ясне сонечко, мовпяв,
гдяньте-но, який я хитрун, ще й янголiв робити вмiю. Потiм чекав, поки
янголи повстануть (мабуть, повен рот води набiгло вiд нетерппячки за
tхньою хибою), а потiм скинув повстадих до пекпа. Отакий шакал ваш
Бог. Але iншi фiлософи ось до чого додумадись: 3по невiддiльне вiд Бога,
воно € в Ньому, наче зараза. I BiH проживае вiчнiсть, намагаючись ii зди-
хатися. Бiдолашний, можq все так i е. Але ось у чiм рiч: позаяк я хворий
на сухоти, я не наплоджу дiтей, щоб не розводити у cBiTi злиднi й боляч-
ки, адже туберкульоз переда€ться вiд батька до дитини. А Боц знаючи про
свою недуry хоче створи,ги дпя тебе cBiT, у котрому, у кращому разi, пра-
витиме Зпо? Що це, як не пiдлота чистоi води? Поза тим, хтось з таких, як
я, може наробити дiтей.незумисно. Вийшов поryляти й забув надiти ган-

дона... Апе ж Бог створив cBiT саме тому, що xoTiB створити!

- А що як у нього це вийшпо незумисно? Як бувае, ко/Iи не xoTiB,
а обпiсявся?

- Гадаеш, ти сказав якусь дурню? Апе саме до цього висновку дiйшла
купа наЙмудрiших годiв. У Господа просто сприсну/Iо, так само, як ми
iнодi робимо у штани. CBiT створився внаслiдок Його неутримання, як

у чоловiка з набрякпою простатою.

- А що то таке - простата?

- Пусте, головне, що я HaBiB тобi незаяложений приклад.,Щиви, якщо

у Бога просто сприснуло, бо BiH не змiг стриматися i внаспiдок цього
носить Зпо у собi, то тодi це €дине, що Його виправдовуе. Ми по вуха в
гiвнi, але i Йому не краще. I ось тепер, немов перестигпi грушi на голову,
падае все те, про що тобi патякають у OpaTopio: про те, що Бог - це
[обро, що BiH - це досконалiсть, безхибне ество, Творець усього зем-
ного й небесного. Апе BiH створив Земпю й Небеса саме тому, що був
HecocBiTeHHo недосконапий. Саме тому BiH створив зорi подiбними до
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батарейки, що не перФаряджаеться, тож вони можуть згаснути у будь-
який момент.

- Стривай, так, Бог створив свiъ у якому ми приреченi на загибель,
але ж i створив BiH його таким для того, щоб випробувати нас. Щоб ми
стапи гiдними раю й насолоди вiчним щастям.

- Чи вiчним пеклом.

- I]e для тих, хто поступився спокусам нечистого.

- Ти говориш як теолоц а вони Bci - обlryпники. Вони теж кажуть,

що 3по icHye, але Господь дарував нам найбйьший дар - дар свободи
волi. Ми за вдасною водею можемо коритися слову Божому чи пiддати-
ся тому, що нам нашiптуе диявоп. А як потiм ми потрапимо до пек-
ла - то це через те, що нас створили не рабами, а вiльними людьми,
просто ми неправидьно скористалися cBoqlo свободою волi, а це вже наш
кдопiт.

- Саме так.

- Саме так? А хто тобi взагапi сказав, що воля - це дар? Тобто я маю
на увазi: будь обачним i не плутай рiзнi речi. Нашi товаришi у горах
6'ються за свободу, аде це водя iншого fатунку. I]e свобода вiд людей, KoTpi
волiють перетворити нас на безлiч роботiв. Воля - то гарна штука помiж
людей. Ти не можеш змусити мене щось робити i думати так, як тобi того
хочеться. Врештi, нашi товаришi бупи вiльнi обирати: йти iM у гори чи
переховуватися деiнде, Але вопя, що даррав MeHi Боц - що то за Bo/uI

така? Свобод} обирати мiж пекпом та раем, без золотоi середини? Наро-
дившись, ти зобов'язаний грати у брископу', а якщо програеш - страж-

датимеш вiчно. А що як я не хочу грати у цю гру? ГоломозиЙ, хоч який
падлюка, помiж ycix cBolx пиходiйств таки зробив одну добру справу, за-
боронивши азартнi iгри, бо через них пюдина спокуша€ться, а потiм стас
пропащою. I не кажи, що людина сама вiльна - пiддаватися чи Hi. Людей
краще не спокушати взагапi. Але Господь створив нас вiльними свого
вибору i водночас безвольними, нездатними втриматися перед спокусою.
Оце такий дарунок? Невже це й справдi - дар? Ще те ж саме, якби я ски-
нув тебе зi скепi, сказавши: ти маеш свободу вибору - зачепитися десь
за чагарник i знову здертися нагору чи летiти сторчголов до самiсiнького
дна й перетворитися на сiченики, як Ti, що iдять у MicTi Апьба. Ти, звiсно,
спитаеш: <А нащо ж ти мене скинув, MeHi й нагорi було добре?> А я тобi:
<Я просто xoTiB тебе випробувати>. Класний жарт, га? Але ж ти не xoTiB
знати, який ти молодець, €дине, чого ти дiйсно волiв, - не падати.

- Чекай, ти мене геть спантепичив. То, врештi, яка ж твоя думка?

l 
фа в карти.
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- Все надзвичайно просто. Тiльки HixTo ще до цього не додумався.
Бог - лихий, Чому попи кажуть, що Бог - це Щобро? Бо BiH створив тебе.
Але ж саме це й свiдчить про те, що BiH - лиwtй.Зло для Бога зовсiм не
те, що для нас гоповний бiпь. Бог i е - Зпо. Можливо, позаяк BiH - вiчний,
Бог був лл4хим не iз самого початку чи мiльярди poKiB тому. Може, BiH -
як знуджена дитинц котра знiчев'я починае вiдривати мухам крильця,
щоб убити час.,Щиви, якщо припустити, що Господь - пихий, тодi про-
бпема абсопютного Зла у cBiTi сама собою роз'яснюеться.

- Отже, Bci лихi. HaBiTb Icyc.

- Та Hi. Icyc - це навпаки, единиil доказ того, що ми, пюдськi cTBopiH-
ня, здатнi бути добрими, Як хочеш знати правду, так я взагапi не певен,

що Icyc - то син Божий, адже нiяк не доберу, як може з такого поганого
TicTa, як BiH, породитися щось настiпьки добре. Я HaBiTb не впевнений,

що Icyc i справдi icHyBaB, Може, ми caMi його вигадапи. Але тодi саме в

цьому i е чудасiя. Бо ж дивови)кно, як HzlM могда прийти у гопову така
прекрасна думка. Чи, може, BiH i справдi icHyBaB i був найкращим iз нас
ycix? А сином Божим назвався тому, що мав щире серче й xoтiB, щоб ми
повiрипи, що Бог - то е добро. Аllе якцо почита€ш уважненько €вангелiе,
то зарiDкиш, що в кiнцi Icyc теж зрозумiв, що Бог - плv,уrft.Коли BiH був

у оливковому гаю, IcycoBi стало страшно, i BiH звернувся до Господа: <Гос-

поди, хай промине мене чаша ся>. I нiц. Бог на нього - aHi оком. Icyc
кричить Боговi на xpecTi: <Господи, нащо покинув ти мене?> А той зно-
ву - нiц, повернувся в iнший бiк. Апе lcyc дав нам науку, як уберегтися
вiд Божоi зпостивостi. Якщо Бог - лиwtil,, то спробуймо хоч ми бути
добрими, прощати ворогам у життi, не робити зла, не мститися за образи.
Поможiмо caMi собi, коли той нам не допомагае. Второпав, якою генiаль-
ною бупа IcycoBa iдея? А як же Бог роздютився! Icyc бр €диним справlк-
HiM ворогом дпя Бога, звичайно, oKpiM Нечистого. Icyc нам, бiдолахам,
единий друг.

- А ти до всього ще й еретик, як Ti, котрих спалювади на вогни-
щах,,.

- Я единпй, хто зрозумiв, як усе € насправдi, хоч i не можу пiти
й повсюдно про це розповiдати дюдям, бо тодi мене точно спапять.
Саме тому я розповiдаю все це лише тобi. Поклянися, що HiKoMy не

розповiси.

- Клянуся, - вiдповЬ я й перехрестив мiцно стиснутi ryби.

Я давно зарiDкив, що Граньйопо носить на шиi, пiд сорочкою, продов-

ryватий шкiряний мiшечок.

- Що то в тебе, Граньйопо?
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- Скальпепь.

- То ти вчився на лiкаря?

- Я вчив фiпософiю. А скапьпепя MeHi подарував перед смертю мiй
полковиЙ пiкар у фецii. <MeHi з нього бiльше жодноi користi, - казав
BiH, - пузо MeHi розпоропа ота граната. MeHi б бiдьше в нагодi стала
скринька, де жiнки складають cBoi гопки й нитки. Хоч цю дiрку вже не
задата€ш. Ось тобi, тримай мiй скадьпедь. На згадку>. Вiдтодi я завжди
маю його при собi.

- Нащо?

- Нащо? Бо я бояryз. Зважаючи на те, що я роблю i що знаю, одно-
Io дня есесiвцi та чорнобригадники мене таки схопIIять i бупуть торту-

рити. Якщо мене почнуть мучити, я розкажу геть усе, бо боюся бодю.
I цим пошлю на смерть Motx товаришiв. Отож, якщо мене схоплять, я
перерiжу собi горлянку скальпелем. Бопяче не буде, це ж дише мить -(ч-ш-ш-и-к>, i все. Так я ошукаю BciK фашистiв,6о вiд мене вони нiчо-
го не дiзнаються, попiв, бо вкорочу собi BiKy, а це смертний грiх, i Бога,
адже помру, коли сам захочу,,а не коди на те буде Його водя. Отак, вий-
майте й розпишiться!

Розмови з Граньйопо навiяли на мене сум. I геть не тому, що я був
переконаний, що так казати недобре. Навпаки, я боявся, що BiH мJ€ слуш-
пiсть. MeHi кортiло поговорити з дiдом, але я не знав, з якого боку дс,
нього пiдiйти з такою розмовою. Гадаю, що Граньйоло з дiдом не поро-
зумiлися 6, хоч обидва ненавидiли фашистiв. Так, дiд дуже кумедно вiд-
пIIатив Мерло i дуrе, HaBiTb насмiхався над чорнобригадниками, перехо-
вуючи втiкачiв у капличцi, але бiпьше - нiчого. BiH не був набожною
пюдиною, апе й aTeicToм теж, бо тодi б не зробив у впаснiй xaTi вертепу.
I якщо дiд i вiрив у Бога, то його Бог мав бути веселуном, який би щиро
смйвся над Мерпо, що сиlIку€ться виблювати власну душу. Дiд позбавив
Бога клопоту вiдправляти Мерпо до пекда, бо пiсля Bciei Tiei олii йому
одна дорога - до чистидищ4 де б BiH мiг спочити з миром. А от Граньйо-
ло жив у cBiTi, посмученому пихим Богом. Я бачив, як BiH гiрко посмiхав-
ся пише тодi, як розповiдав MeHi про Сократа й Icyca Христа. Про двiйко
людей, котрих, як BiH сам розповiв, потiм убили. Тож MeHi бупо невтямки,
що у цьому кумедного.

Проте Граньйопо не був злим, BiH xoTiB добра BciM оточуючим. BiH був
зпиil пилле на Бога, а то, мабуть,6упа нелегка справа. Все одно, що кида-
тися камiнням у носорога, що HaBiTb не зауважу€ TBotx камiнчикiв, про-
довжуючи перейматися своiми, носороговими справами. Дтитим часом
напиваешся кров'ю вiд лютi i врештi маеш iнфаркт.
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IJiKaBo, копи це ми з друзямизжiяпи свою Вепику фу? У cBiTi, де Bci
стрiпяли один в одного, нам потрiбен був ворог. I ми його знайшли -
хлопчакiв iз CaH-MapTiHo, сепа, що лежало на самiсiнькiй вершинi гори
i йшло у rпи6,Щикого Яру.

Той Щикий Яр впявився HaBiTb гiршим, анiж MeHi оповiдапа про нього
Амалiя.3iйти на нього було просто неможливо, а щоб спуститися - то й
поготiв,6о ти оступався на кожному кроцi. У тих мiсцях, де не роспи кущi
ожини, земIIя ппивпа у тебе пiд ногами.,Щивишся, нiби rycTi заростi шов-
KoBoi акацii чи ожини, а просто посерединi - яма. Йдеш, думаеш, вийшов
на стехtину, апе це взагалi не стежка, а кам'яний кар'ер, що з'явився тут
цiпком випадково. Вже на десятому кроцi починаеш хитатися, потiм ге-

паешся обабiч i летиш схилом щонайменше MeTpiB зо двадцять. I HaBiTb

якщо тобi поталанипо скотитися вниз живим i ти не переlrамав собi Kic-
точки, тобi вже Bci очi терен повидряпував. А до всього, бупа чутка, що
TztM водяться гадюки.

Мешканцi CaH-MapTiHo cкzlжeнo бояпися вiдьмачок. Якщо пюди за-

хотiпи покласти до раки Святого AHToHiHo мумiю, що, здавалось, вилiзла
просто' зi склепу, щоб у породiль мопоко прокисало, погодьтеся, вони таки
вiрять у вiдьмачок.

I]e був просто iдеальний вороц адже ддя нас вони Bci були фашис-
тами, Звiсно, насправдi це бупа неправда. Хоч у тому сепi дiйсно жипи

двое братiв, що вступили до <Чорних бригад>. А вдома у них лишило-
ся двiйко молодших, що й бупи ват.Dкками тамтешньоi банди. Хай там

як, а люди в CaH-MapTiHo ставипися дуте приязно до cBotx синiв, що
пiшпи на вiЙну, тож у Сопарi ппiткувапи, що довiряти санмартiнiвцям
не варто.

Проте були вони фашистами чи Hi, а ми все одно називапи'iх клихими

тварюками)). Врештi, копи ти живеш у такому прок;Iятому мiсцi, як Сан-
MapTiHo, хоч-не-iоч, а мусиш щодня вигадувати собi HoBi пустощi, хоч
би задпя того, щоб знати, що ти ще не вмер. Санмартiнiвцi ходили до
шкопи вниз, до Сопари. Ми ставилися до них так, нiби то цигани. Багато
хто з наших носив iз собою до шкоди обiд - хпiб з варенням. I то ixHe
велике щастя, коли iM з дому перепадапо хоч би червиве яблуко. Врешt,i,

санмартiнiвцi мусипи чимось вiдповiдати, тож iнодi, копи ми стояди на

подвiр'i в OpaTopio, у нас петiли каменюки. I]e rM дорого коштуватиме.
Так, ми пiднiмемося вгору до iхнього селища i нападемо на них, саме коли
вони гратимуть у м'яч на майданi бiля церкви,

Однак зiйти до CaH-MapTiHo можна було лише однiею дорогою. Вона
не мапа жодного вигину, бупа зовсiм пряма, та й iз сепа було чудово вид-
но, коди хтось сходив тим шляхом. А отже, жодних шансiв заскочити
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ворога зненацька. Ми мучипись, aDк поки один iз сепа, на ймення Дуран-
те - схожий на ефiопа чорний головань - не розповiв нам, що до сепа
можна потрапити з [икого Яру.

Аби зiilти Яром, потрiбно було потренуватись. Тренувапись ми аж
цiлих три мiсяцi. Першого дня пробусш подо/Iати першi десять MeTpiB.
Гарненько запам'ятовуеш кожен крок i кожну розкодину, спускатися на-
мага€шся, ступаючи крок у крок з тим, як пiднiмався. А назавтра - на-
ступнi десять MeTpiB. З CaH-MapTiHo зауважити нас було неможливо, тож
сходити униз-угору ми могли стiльки, скiльки заманеться. Жодних вагань,
ми повиннi перетворитися на звiрят, дпя яких Щикиft Яр - рiдний дiм.
Як-от для вужiв чидля ящiрок.

,Щвое з нашоi ватаги заробили собi вивихи, а ще один, намагаючись

уповiпьнити свое падiння, добряче обдер собi шкiру на долонях. Та зага-
лом ми були единими у cBiTi, хто BMiB пiдiЙматися ,Щиким Яром. Якось по
обiдi ми наважились. Ми злазипи нагору десь годину з IIишком, оскiпьки,
сходячи, мади задишку. BTiM, вийшовши iз заростей терну, ми опинилися
просто на краю CaH-MapTiHo; там, де помiж хатами й урвищами був ву-
зесенький прохiд, захищений уздовж невеличкою стiною, KoTpoi якраз
вистачапо, аби сепяни,проходячи вночi тiею мiсциною, не скотипися вниз.
I саме там, де закiнчувапася наша стежина, у Mypi був oTBip, така собi
дiрка, крiзь яку можна бупо пегко пропiзти на той бiк. Напроти цроходу
ми зауважиливупичку,що йшла повз дiм священика, повертаючи напри-
кiнцi просто на п/Iощу перед церквою.

Ми ввiрвапися на площу саме тодi, коли нашi вороги гралися у пiжмур-
ки, Несподiвана атака: пiжмурка нас не бачив, а Bci iншi переймапися тим,
як вiд нього втекти. Ми вiдкрили вогонь, поцiливши одного з,ворогiв
просто у поба, а iншi побiгли до церкви шукати там сховку й допомоги
парафiяпьного священика. Наразi, цього було цiлком достатньо. Розвер-
нувшись, ми чкурнули вудичкою назад до пробитоi стiни, а далi - униз
Щиким Яром. Священик якраз нагодився,абизауважити, як нашi макiвки
зникають у чагарниках. BiH горпанив страшеннi прокльони, а Щуранте у
вiдповiдь лише прокричав <Отак!>, вдаряючи лiвою долонею по правому
напiвзiгнутому лiктю.

Проте наступного разу санмартiнiвцi нас перехитрувапи. Зрозумiв-
ши, що ми приходимо до сепа з .Щикого Яру, вони поставипи поряд зi
стiнним пролазом вартових. Правда, до стiни можна бупо набпизитися
майже непомiченими, аде ж дише майже, OcTaHHi кiлька MeTpiB шдяху
бупи на просiцi, укритiй низенькими кодючками, що дуже зав iDK али ilти,
тож у вартового бупо вдоста/Iь часу, щоб сповiстити cBorx, А Ti вже стоя-
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пивlпибинi вулички, тримаючи напоготовi грудки засохлого бруду, i по-
чинали цiлити в нас зверху ще до того, як ми дiставалися проходу.

Як же прикро було кидати все пiсля стiлькох зусиль, покладених на
науку скрадатися.Щиким Яром! Аж раптом [уранте видав таке: <Будемо

вчитися сходити Яром у TyMaHi>.

У тлпс Kpzшx, щойно наставала ociHb, туману спускалося скiльки душа
забажае. Туманними дIими, коли iмла була дiйсно дуже ryста, низовина, де
дежала Солара, зникаrIа в TyMaHi, як зникав у TyMaHi й дiдiв будинок. Лише
дзвiниця Санмартiнiвського монастиря дедь-ледь виступала iз cipyBaToT
iмпи.3гори, з дзвiпицi, видавапося, що ти ппивеш у TyMaHi на дирижаблi.

Ъкими днинчлми ми могли нишком дiйти до муру, далi якого туман
не розповзався, тож BapToBi не могли простоювати цiпiсiнькими днями,
витрiщаючись на абсопютну пустку, особпиво коли надворi вже смерка-
лося. Але iнодi туман пiдiймався вище й, обiгнlrвши cTiHy, проповзав на
площу перед церквою.

Навчитися сходити Яром у TyMaHi було набагато важче, анiж робити
це сонячноi дниЕи. Треба було цiлковито покладатися на власну пам'ять.
Отутечки лежить отакий-то KaMiHb, а ондечки треба бути дух(е увiDкним,
бо там починаються заростi надзвичайно жадких кодючок.3а п'ять кро-
KiB праворуч (не чотири i не шiсть - боже збав) земпя зсуваеться - i це
вже за щастя, а далi, як дiйдеш до ведикого каменя, вiдразу пiворrl почи-
наеться стежина. Але вона тупикова, бо як пiдеш нею, звалишся у прiрву.
I ще багато-багато в.Dкпивих дрiбниць.

Отож випазки ми робипи лише ясними днями, а решту тижня - з го-
лови повторювали маршруц який треба п} ойти. Яспробував накресдити
мапу, таку, як у пригодницьких книжкalх, але подовина Morx прузiв гадки
не мали, як читаеться карта. Аде то 'iхнiй кпопiт. Я ж бо собi запам'ятав
геть усю маrry до цяточки й тепер мiг iти Яром наоспiп - а це було май-
же те саме, що йtи ним TyMaHHoi ночi.

Коли Bci вх<е вивчили дороry ми ще кiлька днЬ згмли на тренування,
аби перевiрити, чи зможемо дiстатися стiни надвечiр, до того, як BapToBi
пiдуть вечеряти.

Щобряче потренравшись, ми вперше пiшли на вип:х}ку. Не знаю, як
ми вже зпiзлив село, але нагодипися ми саме у той час, коли Ti, зiбравшись
на майданi, ще не обiйнятому тумано м,6ипи байдики й точили пяси. Адже

у такому мiсцi, як CaH-MapTiHo, ти або тиня€шся без дiда прицерковною
ппощею, або плентасшся додому, вечеря€ш супом iз сухарями й, перехи-
дивши склянку мопока, йдеш спатоньки.

Прокравшись на ппощу, мидапиiм гарненькоi прочуханки i, висмiяв-
ши невд:lх, побiгпи назад у Яр. СIryскатися вниз бупо набагато важче, анiж
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сходити нагору, бо як втратиш piBHoBary й захитаешся, здираючись угору,
мохна схопитися за вiття у чагарник:лх, але якщо тебе почне хитати пiд
час спуску - ти пропав. IЩе до того, як устигнеш зупинитисд з нiг почне
юшити кров, а зi штанами взагалi можеш попрощатися назавжди. Проте
ми зiйшли неушкодя(еними. Нас пройняло вiдчуттям цiлковитоi звитяги
й трiумфу.

Вiдтодi ми навalкидися ще на кiлька походiв. Копи сходила нiч, воро-
ги не могли лишити cBoii вартових,6о переважна бiльшiсть страшенно
бояписятемряви й вiдьмачок. Ми ж вiдвiдувапи OpaTopio, тож на.вiдьма-
чок нам було геть начхати, бо ми знапи секрет: Ъарто проказати <Аве,

Марiя> до подовини, й Ti почвари вмить стануть, як укопанi. Так тривало
кiпька мiСяцiв, аж поки ми не знудились. Здиратися Яром уже не було дпя
нас випробуванням, i ми могди зробити це в будь-яку годину, коди зама-
неться.

Вдома HixTo й гадки не мав про Moi проryлянки Щиким Яром,6о якби
дiзнапися - ох i втерди б MeHi маку! Копи ми збиралися до Яру, я BciM
казав, що йду до седища на репетицii комедiйноi вистави. Але у Сопарi
про нашi походеньки кожний собака знав, от ми й вихвал ялися,адже бупи
единi у всiй Соларi, кому cTaBa/Io духу ходити Щиким Яром.

Було недiльне пообiддя. Щось вiдбувалось, i це вже заувiDкиIIи геть yci
мешканцi. ,Що Солари приiхапи двi вантажiвки, i в кожнiй бупо повно
нiмцiв. Обнишпоривши пiвселища, вони поiхали у бiк CaH-MapTiHo.

Спустився ryстий туман. Зазвичай таким непроглядним BiH був рано-
вранцi. Щiльний туман удень - це набагато гiрше, анiж затуманена нiч,
бо хоч надворi й свiтло, апе ходити мусиш, як уночi. HaBiTb не чутно, як
дзвенить дзвiн, немов та iмда притишу€ звук. Щебет горобцiв, що цвiрiнь-
кали помiж tiппя,iт, той лунав так, наче туман загдушував його. У той день
у селищi мади ховати одного чоповiка, але водii катафалка вiдмовипися
iхати вупицею через ryстий туман, а гробокопач передав, що сьогоднi BiH
не бупе нiкого ховати, бо може чогось недогледiти, опускаючи труну, й сам

упаде в яму.

[вое мiсцевих пiшди до нiмцiв, щоб дiзнатися, чого iM треба. Здалеку
бупо помiтно, що, увiмкнувши фари, якi свiтипи пише на кiлька MeTpiB,
вони насилу доtхапи аж до дороги, що здiймалася вгору до CaH-MapTiHo.
Боячись доiхати дапi, вони зупинипись. Нiмцi не бупи певнi, що доiдуть
до сепа вантажiвками, адже вони не знапи, щб там, з бокiв цiеi Kp1..li - не
хотiди втрапити в якесь урвище, а може, rадапи, що там HaBiTb е oMaHHi
повороти. BTiM, iти пiшки вони теж не насмiдилися, адже цi мiсця бупи
iM зовсiм незнайомi. Одначе чужинцям хтось пояснив, Iцо пiднятися у
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CaH-MapTiHo можна лише цiею дорогою, через ,Щикий Яр, а через такий
туман HixTo i сходити якоюсь iншою дорогою не Itаважиться. Отож нiмцi
стапи в rлибинi дороги й, увiмкнувши фари, чекади з нацiленою зброею.
Поки один з них чимдуж горланив по подьовому телефону, ймовiрно,
викликаючи пiдкрiплення, yci iншi сидiпи у засiдцi. Певно, чатували на
того, хто спускатиметься вниз. Пiдспуховуючи, можна було почути, як
фрiц повсякчас повторював: <volsunde, volsunde>. Граньйопо вiдразу ж
пояснив, що насправдi йшпося про <Wolfshundeo - нiмецьку вiвчарку.

Щесь близько четвертоi попоllуднi, копи туман ще був щiльним i сiрим,
але навколо ще бупо свiтпо, нiмцi зауважиrrи, що хтось з'iжджа€ на вело-
сипедi. I]e був парафiяпьний священик iз монастиря CaH-MapTiHo, що
iздив цiею дорогою вже не знати скiльки poKiB, тож, спускаючись, мiг
гальмувати HaBiTb власними ногами. Побачивши священика, нiмцi вогонь
не вiдкрили, позаяк, як ми дiзнались уже дещо пiзнiше, iM потрiбнi були
не попи, а козаки. Панотець майже на папьцях пояснив, що внизу, у Со-
ларi, помира€ одна Божа душа i йому потрiбен елей (священик показав,

що у торбi, котра висiла на KepMi, у нього е все необхiдне дпя ритуапу),
тож нiмцi повiрипи. Вони дапи священиковi дороry i той покотив собi
в OpaTopio, пошепотiтися з доном Коньяссо.

Щон Коньяссо був не з тих пюдей, що займаються попiтикою, апе BiH
прекрасно знав, що i де коiться, тож майже безсдiвно попросив розповiс-
ти Граньйоло i BciM його товаришам те, що iM слiд бупо знати. Бо сам BiH
не xoTiB, та й не мiг устрявати у TaKi справи.

Круг столу для Iри в скопу враз наюрбипося пюду. Я теж, сховавшись
тихцем скра€чку, щоб мене не помiтипи,'став поспухати розповiдь свя-
щеника iз CaH-MapTiHo.

OKpiM власне нiмецьких загонiв, був ще один пiдроздiп козакiв. Ми
про це чупи вперше, але Граньйоло вже про нього розказувади. I_{e бупи
полоненi, захопленi на росiйському фронтi.3 якихось причин козаки маlIи
cBoi рахунки зi Сталiним, тож багатьохудадося вмовити (за грошi, через
iхню ненависть до CoBeTiB чи через небажання iltтиу табiр ддя подонених,
чи елементарно через бажання взяти cBoi вози, коней i родини й покину-
ти той радянський рай) вступити до допомiжних вiйськ, Здебiпьшого
воювади вони у схiдних провiнцiях. iх там надзвичайн о боялися,адже то
був люд суворий i жорстокий. У Павii був HaBiTb один пiдроздiл, що мав
назву <Туркестан>, дюди звади ix <монголами>, Колишнi росiйськi в'язнi,
хоч, може, вони й не бупи козаками, воювапи пдiч-о-пдiч з п'€монтськими
партизанами.

Втiм,уже Hi для кого не було таемницею,як скiнчиться ця вiйна. Поза
тим, BiciM чоловiк, про яких саме йшда мова,6ули дюдьми релiгiйними.

з27



Побачивши, як ущент спалипи два чи три мiстечка й перевiшали кiпька

дюжин безневинних пюдей, та ще й ставши свiдками розстрiпу двох ixHix
товаришiв, бо Ti вiдмовипися стрiляти у старих та дiтей, цi восьмеро ви-

рiшили, що бiльше не можуть бутпу загонztх есесiвцiв.

- Та справа не лише у цьому, - провадив Граньйопо. - Рiч у TiM, що
якщо нiмцi програють цю вiйну, а вони вже ii проrради, що тодi зробпять
американцi й анrлiйцi? Вони, як союзники Краiни Рад, видадуть tx назад,
А там цим дюдям буде капець. Отож вони й хочуть пристати на бiк союз-
никiв зараз, аби потiм Ti, давши iM притупок, зЕlхистили цих людей вiд
пазурiв того фашиста Стапiна.

- Власне, - заговорив священик, - цi восьмеро десь почупи про
партизан, що воюють на боцi ангпiйцiв та американцiв, тож намагаються

до них пристати. Вони мають впаснi погllяди i добре поiнформованi: хо-
чуть пристати не до <гарiбальдiйцiв>, а до <бадолiанцiв>.

Невiдомо, звiдки вони дезертирувапи, але до Сопари приЙшли тому,

що десь почули про партизан, KoTpi переховуються у наших крiл"ях.

Йдучи подалi вiд шляхiв, вони пройшпи пiшки багато-багато кiдомет-
piB, Пересувапися пише вночi, бо есесiвцiйт|lпи за ними по п'ятах, тож
неймовiрно вже те, що вони дiйшли аж до нас. ,Щорогою iM довелося
випрошувати у седян iжу, повсякчас ризикуючи наткнутися на шпиry-
на. Вони насипу могlrи порозумiтися з мiсцевими, адже, попри те, що
кожен мiг пробепькотiти щось нiмецькою, /Iише один з-помiж них знав
iталiйську.

Вчора, зауваживши, що есесiвцi знайшли ix i вже наздоганяють, ця
BiciMKa пiднялася нагору до монастиря CaH-MapTiHo, де, за tхнiми сдова-
ми, ще кiлька днiв вони б змогли чинити спротив у складi повстанцiв, тим
паче, що померти вони хотiли смертю хоробрих. KpiM того, хтось розповiв
iM, що'у наших краях е такий собi Талiно, що мiг би стати iM у нагодi.
Тепер це лише восьмеро безпорадних чоловiкiв. Отож, копи посутенiпо,
вони дiсталися монастиря й зустрiлися з тим Талiно. Проте чоловiк сказав,

що тут нагорi мешкае одна фашистська родинq а коли у селi лише двi
хати у п'ять рядiв, то кота у торбi не втримаеш. €дине, що Талiно змiг iM
порадити, - сховатися у бупинку священика. Панотець, звiсно, прихистив

утiкачiв, аде зовсiм не з полiтичних MipKyBaHb i HaBiTb не через сво€ ми-
досердя, а тому, що розважив: лiпше заховати 'lx, а не пишати просто
неба - бiди буде менше. Одначе чоловiк не мiг переховувати втiкачiв
надто довго, у нього просто не було чим прогодувати BicbMox чоловiкiв.
KpiM того, BiH ходив бпiдий, як смерть, адже щомитi боявся, що незабаром
прийдуть нiмцi, обнишпорять кожну хату, не оминувши й домiвку пара-

фiяпьного священика.
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- Хлопцi,зрозумiйте мене,- виправдовр:шся пzшотець,- ви жтежусi
читапи кессепьрiнriвський манфесъ що його розклеtпи на кожному кроцi.
Якщо вони знйдуть цих людей у нас, то спадJIть усе седо дощенъ а якщо, не

дай Боже, на наrrrе лихо цi почнуть вiдстрiлюватися, нас ycix переб'ють.
На жаль, манiфест фепьдмаршада Кессельрiнt'а ми теж бачили. Але й

без нього бупо цiлком очевидно, що есесiвцi не надто вдаються в детапi,
Кiлька селищ вони вже перетворили на згарища.

<На ocHoBi письмового заклику фельдмаршала Кессепьрiнrа до наро-
ду Iталii, даним манiфестом фепьдмаршап Кессельрiнf повiдомдяе рядо-
вим та офiцерам нiмецькоi apMii таке:

l. Посилити протидiю озброеним бандам повстанцЬ, саботажникiв i
зпочинцiв, цо у будь-який спосiб перешкоджають проведенню бойових
дй i порушують суспiльний падта безпеку.

2. Визначити вiдсоток полонених ддя кожноi мiсцевостi, де дiють пов-
cTaHcbKi бандформування, й лiквiдовувати вищезазначених подонених
щоразу, як у зазначених мiсцях виявпятимуть випадки саботажу.

3. Провадити репресивнi дii, включно зi спаленням будинкiв у мiсце-
востях, де було використано вогнепальну зброю проти пiдроздiлЬ нiмець-
Koi apMii чи окремих нiмецьких вiйськових.

4. Страчувати на головних майданах MicT осiб, що ввЕDкаються вiдповi-

дальними за вбивства, а такох( ватажкiв повстанських бандформувань.
5. Притяrати до вiдповiдальностi мешканцiв населених пунктiв, де

було виявпено пошкодження телефонних чи тепеграфних пiнiй,або буъ-
якi iншi прояви саботажу, зокрема Ti, що мали вiдношення до дорожньо-
го руху (засмiчення дорожнього подотна скляними скалками, цвякrми
тощо; пошкодження MocTiB та захаращення вупиць).

Ф ель ёмарtлол Ке сс ельр iHt >

- Ъ що маемо робити? - спитав Граньйоло.

- Отже, завдяки тумаЕу, у якому милiстю Божою ми зарш yci пото-
нупи, i дякуючи тому, що нiмцi наших мiсць не знають, хтось iз сопарських
мае пiти забрати тих трикJIятих козакiв i провести rx до <бадопiанцiв>.

- А чому саме iз сопарських?

- In primisl, вiдверто кажrlи, якщо я заговорю про це з кимось iз
санмартiнiвцiв, тут-таки почнуть ширитися чутки, а що менше наразi
плiткуватимуть, то краще для нас. In secundis2, нiмцi нагдядають за шля- '
хом, що веде до нашого села, тож туди нам - зась. Отож вихiд один - iти
[иким Яром.

LПо-перше (паП.).
2По-друrе (паm.).
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Почувши згадку про ,Щикий Яр, yci заторохтйи, мовляв, ми що, при-
шепепуватi, навкруги такий туман, нехай Талiно подбав би про козакiв
чи що. Аде той бiсiв священик нiяк не вгамовувався i, згадавши, що Тапi-
но ма€ вiсiмдесят poKiB i до Солари не спускаеться HaBiTb за ясноi днини,
а щоб у TyMaHi - то й поготiв, додав (хоч, на мою д}мку, зробив BiH це,
аби вiддячити нам за переляк, якого ми, хлопчаки з OpaTopio, нагнаllи на
нього) таке:

- €динi, хто BMie проходити ,Щиким Яром HaBiTb у TyMaHi, - це вашi
хлоп'ята. I хоч опанувапи вони це хитре вмiння зад/Iя хJIопчачих бешкетiв,
настав час використати ixHi пустунськi та/Iанти для гiдноi справи. Хай
один з ваших продаз проведе козакiв униз,

- Трясця! - виryкнув Граньйопо. - Припустiмо, що все саме так, як
ви кажете. А що як пiспя того, як ми проведемо втiкачiв i сховаемо ix у
Сопарi, ранком у понедiпок нiмцi заявпяться не до вас у село, а до нас
i обернуть на попелище наше сепище?

,Що нашоi команди приедна/Iися також Стiвупу й Щжиджiо, двiйко ве-
летнiв, що ходили з дiдом задивати Мерло в горпянку рицинову опiю.
Очевидно, вони теж мали вiдношення до руху Опору.

- Спокiйно, - промовив Стiвулу, найметкiший парубок серед ycix, -
наразi <бадопiанцi> в Орбеньйо, а туди aHi есесiвцi, aHi чорнобригадники
нiколи й носа не пок:Dкуть, адже повстанцi високо в гор:ш. KpiM того,вони
озброенi справжньою чудасiею - британськими кулеметами,тож можуть
звiдти контродювати всю додину,,Щпя такого знавця мiсцевостi, як [жи-
джiо, та ще й на вантажiвцi Бареппi, що поставив собi протитуманнi фари,
звiдси до Орбеньйо можна дiстатися всього за двi години. Хай HaBiTb три,
оскiльки вже cyTeHie. Зараз п'ята година вечора,,Щжиджiо буде на мiсцi о
восьмiй. Попередить <бадопiанцiвD, вони зiйдуть униз, до перехрестя, що
йде до Вiньйопетти, i чекатимуть там. Вантажiвка знову буде тут десь о

десятiй, хай HaBiTb одинадцятiй, ми сховаемо ri у пiсочку, там, де почи-
на€ться Щикиil Яр,6iпя каппички Божоi MaTepi. Близько одинадцятоi
хтось iз наших пiде Яром у дiм священика, забере козакiв i, провiвши ix
униз до rliсочка, посадить в aBTiBKy. Вони вже до cBiTaHKy бупуть у таборi
<бадолiанцiв>.

- I це ми маемо ризикувати впасною шкурою через BicbMox мalмелю-
KiB чи капмикiв, чи хто там вони о, KoTpi ще вчора бупи есесiвцями? -
спитав рудиilt чолов'яга, якого, здаеться, звади Мiпьявакка.

- Агов, хлопче, вони ж передумали, - вiдповiв тому Граньйоло, - i це
вже добре, але ж до всього це ще BiciMKa дужих здорованiв, що вмiють
влучно стрiпяти й можуть нам згодитися, а все решта - дурня,

- Егеж, <бадолiанцям) згодиться, - огризнувся Мiльявакка.
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- <Бадолiанцilr чи <гарiбальдiйцi> - Bci борються за свободу, а, як то
KtDKyTb, рахунки зводять пiсля бою, а не до. Треба порятрати козакiв.

- Ти теж маеш сдушнiсть. Врештi, вони громадяни Союзу - великоi
батькiвщини соцiапiзму,- не втямивши як спiд cyTi TaKoi перемiни по-
гпядЪ, додав такий собi Мартiненьйо. - Проте останнiми мiсяцями трап-
пядося ще й не таке, як-оъ наприк/Iад, iсторiя з ,Щжино, котрий був одним
iз найревнiших чорнобригадникiв, апе потiм yTiK i пристав до партизанiв.
Ъ* у Соларi BiH якось показувався з червоною хустиною, BTiM, позаяк
був страшенно безтолковим, прийшов у селище до дiвки, копитудий носа
потикати можна бупо, от чорнобригадники його й схопили. А схопивши,

розстрiпяпи в AcTi якось на cBiTaHKy.

- Гаразд, так ми i вчинимо, - мовив Граньйопо.

- Ось тiльки е один клопiт, - озвався Мiльявакка. - Панотець казав,

що Яром пройти вмiють пише хJIопчаки, але я б не вплутував у таку де-
лiкатну справу малого. Якщо HaBiTb не зважати на здоровийtпузд,мапиft
потiм може розпустити язика.

- Аж нiяк, - заперечив С:iвупу.- Примiром, жоден iз вас не зара-
жив, але ось тут поряд причаiвся наш Ямбо. I BiH уже все чр. Звiсно, якби
його дiд зарш почув, що я кажу, BiH би MeHi очi випiк, апе цей хлопчина
почуваеться у,Щикому Яру, як у власнiй xaTi, а до всього Ямбо не патяка-
по, це вже я даю MeHi руку вiдтяти. KpiM того, у його родинi дотри}ryють-
ся таких самих погпядiв, як i ми, отож ми нiчим не ризикуемо.

По Tilry покотився хоподниЙ пiц i я з:rходився повторювати, що на
мене вже давно чекають }дома.

Але Граньйоло, вiдвiвши мене вбiк, почав розсипати MeHi комплiмен-
ти. Мовляв, то все заради свободи, й треба ж порятувати BicbMox нещас-
них чоловiкiв, i що HaBiTb у мо€му вЩi можна вчинити по-геройському,

що врештi-решт я стiпьки разiв ходив [иким Яром, що цього разу все
буде цiпком так само, хiба що за мною йтимуть восьмеро козакiв. I треба
бупе йти обережно, щоб вони не поryбилися й не пiшли на шпях,у глибинi
якого нiмцi вже давно причайися il сид5ть, як купка ЙопопЪ, HaBiTb гад-
ки не маючи,де той [икий Яр; що BiH пiде разом зi мною HaBiTb попри те,

що хворий,6о ж BiH не може тiкати, коли обов'язок кпиче. <Ми пiдемо не
об одинадц ятift,,а о дванадцятiй, - провадив Граньйо/Iо, - коли TBoi вже
Bci спатимуть i ти зможеш прошмигнути непомiченим, а вранцi лежати-
меш у лiжечку, нiби нiчого не сталося).

Була ще купа гiпнотично-вмовлянських apryMeHTiB.
Врештi я погодився.Це ж була така пригода, якою я потiм довго мiг

би вихвалятися, я був би як справжнiй партизан. HaBiTb Гордон у лiсаr
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Арборiйськiй TBaHi такого не робив. HaBiTb Тремапь-Наiк у Чорних Щжунг-
пях.I-{е було набагато краще, анiж пригоди Тома Сойера у таемничiй пе-
черi. Таких приключок HaBiTb Патрупь Слоновоi Кiстки у дх(унглях не
знав. Врештi, це бупа моя мить слави, с/Iави за Батькiвщину. I цього разу
за справжню, а не вигадану. Без козиряння портупеею,6ез (стена), неоз-
броеним, гопiрр, як Щiк Фупьмiне. Коротше, Bci Moi книжковi геройства
зараз ставапи MeHi в нагодi. I якщо опiсля MeHi судилося померти,я наре-
штi побачу трав}Iнки, завтовшки, як папi.

Одначе позмк я був хлопцем розвiDкпивим, я вПразу ж поставив yci
крапки над <i>. Граньйоло MeHi пояснив, що, аби провести за собою BicbMox
чодовiкЬ так,щоб вони не розryбилися,треба щlив'язати iкодин до одного
вервечкою гарною й довгою мотузкою, як роблять апьпiнiсти. Ък вони йти-
муть слiд у слiд, HaBiTb якщо не знатимуть дором. Але я засперечався, адже
якщо перший iз вервечки впаде, то потягне за собою й ycix iнших. Я сказав,

що треба кйька окремих шпагатЬ: кожен мае мЩно триматися за кiнцi
мотузки того, хто йде попереду й позаду, тодi, вiдчувпIи, що хтось падае,
вмить вiдrryскаеш його мотузку. Краще втратити одного, анiж увесь гl,рт.

- А ти тямущий, - похвалив мене Граньйоло.
Мене переповнювали почуття, тож я ще рш перепитав у Граньйоло,

чи ми бупемо озброенi. BiH сказав, що зброi ми брати не будемо.

- По-перше, - пояснив, - я й мухи не скривдх(у. BTiM, якщо вже,
не дай Боже, станеться сутичка, то зброю мають козаки. А коли, за якимсь
бiсовим збiгом обставин, хоч це й мапоймовiрно, мене схоплять, то саме
через те, що я неозброений, може, поталанить i до стiни мене не при-
ставдять.

Ми пiшли до священика й повiдомипи, що ми умовились, тож нехай
козаки приготуються iтти десь пiспя першоi ночi.

Бпизько cboMoi я прийшов додому повечеряти. Зустрiч було призна-
чено на дванадцяту у капличцi Божоi MaTepi. Щоб дiстатися туди, потрiб-
но йти швидким кроком три чвертi години.

- У тебе е годинник? - спитав Граньйопо.

- Hi, апе об одинадцятiй, коли Bci вже поlrягають спати, я пiду до
iдапьнi. У нас там стоiть дзиГар.

За столом гопова просто палала. Повечерявши, я цiлiсiнький вечiр

удавав, що спухаю радiо чи роздивпяюся марки, Бiда бупа в TiM, що бать-
ко саме був удома, адже через щiпьний туман не навокився виrхати до
MicTa, тому й сподiвався повернутися на роботу завтра вранцi. Одначе
вони з мамою рано пiшпи спати. Чи кохапися Moi батьки тодi, копи iM уже
було за сорок? I]iKaBo. Гадаю, статеве життя батькiв завжди за/Iишаеться
таемницею дJuI кожного з нас. А первiсна сцена - то все вигадки Фройда.
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Не уявпяю собi, щоб батьки дозволяли спостерiгати за собою. BTiM,
пам'ятаю - це було десь ще на початку в7ilни, - сдова Moei мами, що саме

розмовдяла з подругами. Ъдi iй бупо трошки за сорок. Я почув, як вона
промовила з сиIIуваною веселiстю: <Поза тим, у сорок життя лише почи-
наеться. Так, мiй flуiпiо свого часу завзято виконував свiй обов'язок..,> Як
давно це було? Поки не народилася Ацуся?, А що, опiспя батьки вже не
кохалися? <Хтозна, що там у MicTi робить без мене мiй ,Щуiлiо, копи пiд
боком секретарка з його фiрмио, - iнодi шуткувала моя мама у дiдуся на
гостинi. Але то вона казапа лише для cMixy. А чи справдi мiй бiдопашний
таточко обiймав когось, аби збадьоритися,коли з неба сипалися бомби?

Об одинадцятй, копи увесь дiм заIIур}шся у мшу, я сЬ у iцапьнi. Бупо
темно. Час вiд часу я запапював сiрника, аби гпянути на дзиrаря. У чверть IIа

дванадцяту я виспизнр з дому й попростував до каплички Божоi MaTepi.

Мене пройняв страх. I-{iKaBo, мене тодiшнього чи теперiшнього? I до
чого Bci цi химери, що ввижаються навколо, невже й справдi вiдьмачки?
Гай був огорнений пегкою поtолокою, тож видко його бупо погано, але на

узпiску мене вх(е чекали. Спочатку вони були чарiвливими (хто сказав,

що то мають бути беззубi cTapi баби, може, вони зодягненi у cyKHi зi шлей-

фами?), аде ось вони нацiпюють на мене гвинтiьки й, розпорошують у
симфонii ясно-червоних крапель. Ili примари, iM тут не мiсце, немае жод-
ного зв'язку...

Граньйопо вже чекав мене. Лаявся, що я запiзнився. Я зауважив, що
BiH тремтить. BiH, але не я. Тут я - наче риба у водi.

Граньйоло подав MeHi край мотузки,ilми почали сходити Щиким Яром

У мене в головi була моя мапа, але fраньйоло все одно скигпив <йой-

йой, упаду, Божечки, гепнуся). Та я заспокоював його. Я був ватажком,
Я знав кожен кущ у хащах, знав, куди йти,копи десь поряд будуть thugs|

Суйод-хана. Я ступав, неначе витанцьовував музичною партитурою, так
само, як, гадаю, витанцьову€ (руками, не ногами) пiанiст - не хиблячи
жодним рухом. А от Граньйо/Iо, хоч i йшов за мною спiдом, та повсякчас
спотикався. I кахикав. Тому я час вiд часу мусив повертатися й хапати
його за руку. Туман був дуже ryстим, але, йдучи на вiдстанi з пiвметра, ми
все ж тримали один одного у полi зору. Я тягнув за мотузку, й Граньйопо
виринав iз водянистих випарiв, KoTpi, хоч бупи щiпьнi, аде розходиllися
вмить, i Граньйопо з'явJIявся перед очi, немов Лазар, що вивiпьнявся зi
свого поховадьного савану.

l Розбiйники-душителi, гоповорiзи (анzп.).
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Яром ми схбдили добрячу годину, але нiчого страшного у тому не

було. Лише раз я попередив Граньйопо, щоб BiH був обачним коли пiдiй-

демо до великого каменя, Якщо його обiйти й пiти не прямо, а пiворуl,
i пiд ногами попливе гаllька - попереду урвище.

Ми зiйшпи нагору, до проходу у cTiHi. CaH-MapTiHo теж було огорне-
не суцiльним непрогдядним полотном туману.

- 3араз пiдемо прямо, - скомандувilв я, - а потiм зiйдемо у прову-
пок. Вiдраryй десятка зо два KpoKiB, i ми опинимося точно бiля дверей
оселi священика.

Опинившись бiпядверей; ми постукали так, як було домовдено: спо-
чатку тричi постукати, потiм пауза, потiм ще тричi (стук-стук). Щверi
вiдчинив сам панотець. Обличчя попепясто-блiде, як поминiс при дорозi
влiтку. BiciMKa козакiв ух(е чекаrlа: озброенi до зубiв, як бандюки, а нажа-
xaHi, як дiти. Граньйоло заговорив до того, що знав iтапiйську. Воподiв той
нею непогано, хоч акцент у нього був чудненький. Аде, як це часто ро6-
лять, розмовдяючи з iноземцями, Граньйоло говорив з ним самими iH-

фiнiтивами

- Ти ступати за своiми й iти слiдом за мною i мадим, Ти казати cBoiM,

що я казати тобi, а вони робити, що я звепiти. Втямив?

- Втямив, втямив, ми готовi.
Панотець, що стояв, наче ось-ось наробить у штани, вiдчинив дверi й

провiв нас на вупичку. Апе саме у цю мить десь здалеку, звiдти, де вулич-
ка повертада до села, донеспась нiмецька говiрка й собаче гавкання.

-'А сто чортiв Боговi в пелену! - гаркнув Граньйопо, але пiп i вухом
не повiв. - Фрiци здiзпи нагору. З ними собаки, а тим тварюкам чхати на
туман, вони ж бо йдуть за нюхом. Що ж нам, чорти б tx ухопипи, тепер

робити?
озвався головний козак:

- Я знаю, як вони робпять, У них одна вiвчарка на п'ять чоповiк. Хоч-
не-хоч, а нам усе одно треба рушати. Може, HaTpaIrиMo на когось без собаки.

- Riеп пе vа plusl, - вiдповiв Граньйопо:грамотiй. - Iти повопi. CTpi-
пяти пишqяк я скажу. Тримати напоготовi хустки й ганчiр'я. I ще мотуз-
ки знайдiть. - Потiм BiH пояснив MeHi: - Ми кинемося вулицею до роry.
Як шлях вiпьний, умить перескочимо на той бiк стiни й гайда. А як пiдiй-

де хто з собаками, нам капець. У найгiршому разi доведеться стрiпяти у
фрiцiв i псюкiв, апе й то залежить вiд того, скiльки rx набЬсить. А якщо
вони без собак, тодi проIryстимо iхуперед, потiм зайдемо ззаду, зв'яжемо
lx i заткнемо роти ганчiр'ям, щоб не закричади.

l Ставки зроблено (фр,).
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- I пишимо rx тут?

- От молодець! Hi, заберемо rx у Яр,6о iншого виходу немае.
BiH у двох сдовЕlх пояснив усе козаковi, що знав iтапiйську, а той пе-

рекшав cBoiM.
Панотець винiс нам ганчiр'я й мотузки, якими пiдперiзують свяще-

ницькi ризи.

- Ну ж бо, паняйте, - мовив, - бережи вас Посподь.
Ми пiшли вупицею.3 провулка пiворуч чпися гопоси нiмцiв. Лише

гопоси, aHi скавчання, aHi гавкання.
Ми повпипали у cTiHy за рогом. Чутно було, як наближадося двое,

Вони бапакапи помi;rс собою, ймовiрно, пмпися- адже не бачили, куди
ступають.

- Лише дво€, - покiвав Граньйоло на пальцях. - Хай пройдуть,
а потiм ми накинемося ззаду.

Щю парочку послали прочесати все на цьому боцi, а iншi подалися
обнишпорити площу з собаками. Вони просувалися майже наоспiп, виста-
вивши рушницi вперед. Проте крiзь туплан не за)rважипи HaBiTb, що поряд
провулок. Проминули. Козаки навалилися на двi TiHi, що рухалися у ту-
MaHi, Й довели, що свое дiпо знають. За якусь мить нiмцi вже пежапи допi
з кIlяпами у poTi. Кожного тримало двiйко тих навЬкених, поки третiй
зав'язував фрiцам руки за спиною.

- Справу зроблено, - мовив Граньйоло. - А зараз, Ямбо, вiзьми'iхнi
гвинтiвки й перекинь на той бiк муру, а.ви пхати нiмцiв за нами униз,
туди, де миilти.

У мене жих(ки трусилися, але тепер головним був Граньйоло.Муру
ми дiстапися завиграшки. Граньйопо розподiлив мотузки. Тiпьки тепер
кожен, oKpiM тих, що йшли першим i ocTaHHiM, мали мотузки в обох

руках - одну вiд того, хто попереду, а iншу - вiд заднього. Та копи ти
маеш штовхати вперед двох зв'язаних нiмцiв, то триматися за свiй край
мотузки не зможеш. Тому першi десяток KpoKiB ми пройшпи у штовха-
нинi, поки не дiйшпи до перших чагарникЬ, У заростях Граньйоло вирi-
шив реорганiзувати нашу вервечку. Ti, що вели нiмцiв,узяли кожен свiЙ
кiнець мотузки й прив'язали його до пояса своему полоненому, а потiм,
правою рукою тримаючи нiмця за KoMip, дЬою схопидися за кiнець
вiрьовки свого товариша. Апе щойно ми рушилщ один з нiмцiв перече-
пився й гепнувся у кущi, потягши слiдом свого супровiдника. 3в'язка

розiрвапася, Козаки процiдипи крiзь зуби щось, що, певно, на rхнiй бать-
кiвщинi правило iM за грубу лайку, апе iM усе ж стало розуму не закри-
чати це на всю горлянку.
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Звiвшись на ноги, нiмець xoTiB був упиндити подапi вiд групи, але
козаки навпомацки пiшли за ним слiдом. Фрiц майже BTiK, апе, позiлrlк сам
гадки не мав, куди можна ступати, а куди - зась, уже за кiдька KpoKiB

упав допiпиць. Ъдi його й узяпи.У цiй метушнi з нiмця спапа каска. Аде
козацький годова дав зрозумiти, що ii треба знайти, бо собаки вiзьмуть
слiд за зап:шом, а далi знайти нас - як батогом пяснути. Лише тепер yci
заувiDкили, що другий нiмець був простоволосим.

- Чорти б його схопили, - пробурмотiв Граньйоло, - це BiH заryбив
каску, коли ми вепи ix у провулок, якщо Ti з псами йдуть спiдом, то вiзь-
муть спiд, це вже й до ворожки не ходи!

Отже, надii згаспи. I справдi, щойно ми пройшпи кiлька MeTpiB угор}4
десь поряд почуltися голоси й собаче гарчання.

- Вони вже у провудку. Собаки взяпи слiд, i тепер нiмцi знають, звiд-
ки ми приitlлпи. Стiйте тихо й не ворушiться. По-перше, iM ще треба
знайти прохiд, а не знаючи, де BiH, знайти його не так уже й пегко. По-

друге, вони ще мусять спус"ги"гися.Якщо пси уважнi, вони Йтимуть повiдь-
но, тож i нiмцям доведеться йtи неспiшно. А якщо собаки бiгом кинуть-
ся вперед, то Ti ix не втримають i гепнуться на дупу. I у них немас тебе,
Ямбо. Якнайпрудкiше бiжи вперед, ну ж бо, ходiмо.

- Я спробую, але MeHi лячно.

- Нiчого ти не боiшся, просто нервуешся. Гпибоко вдихни й - уперед,
швиденько.

Я мадо не наробив у штани, як той пiп, але знав, що наразi все зале-
жить вiд мене.3цiпивши зуби, я подумав про те, що цiеi митi я б радше
був Жираффоно, мавпеням Йойо, а не легiонером Романо, коровою Кла-

рабелпою чи MiKKi-MaycoM у бупинку з привидами. XoTiB би статипаном
Пампурiо у розкiпrному помешканнi, апе не Флешом [орпоном у Арборiй-
ськiй TBaHi. Та як уже взявся за ryж, не кiDки, що не дуж. Я кинувся Яром
швидко, як тiпьки мiц прораховуючи подумки кожен свiй крок,

Бранцi вповiльнювали наш хiд, адже iз затичками у poTi iM було важ-
ко дихати, от вони ilзупиняпися чи не щохвидини.

Минуло щонайменше чверть години, доки ми дiйшли до каменя. Я на-
певне знав, що BiH десь поряд, а тому, випроставшируки,намацав KaMiHb

ще до того, як змiг побачити. Треба було оберну,гися, не вiдходячи вiд
нього далеко, бо якщо повернути праворrI,утрапиш на край, за яким -
урвище. 3гори до нас досi долинали досить гучнi голоси. Хтозн4 чи то
нiмцi кричали, щоб заохотити cBoix псiв не втрачати слiду, чи тому, що
вже проминупи мур i пiдступапи до нас.

Почувши рiдну мову, попоненi заметушилися й почали сидьно штов-
хатися, вдаючи, що падають, HaBiTb тодi, копи втримувадися на ногilх.
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Ьспиди намагадися скотитися убiк, де не завдали б собi нiякоr пIкодх.
Вони зрозумiли, що застрелити ми ix не можемо, щоб не здiйн-гги гil,-Iacv

й не видати себе, тож цi двое знади, що де б вони не опинилися, ix все
одно одшукають.

Раптом почупася автоматна черга. Позаяк нiмцям не вд:шося стчсти-
тися вниз, вони вирiшипи стрiляти. Але гоповне - перед ни_rдr MarbKe на
сто вiсiмдесят градусiв навкруги простягався Щикий Яр, а вони й гадкlt
не мали, якою дорогою ми TiKaeMo, тож i взялися папити навсiбiч. KpiM
того, вони не знади, наскiпьки крутим бу" Яр,от i стрiляли майже гори-
зонтаIIьно. Копи почалася стрiлянина у наш бiк, ми почупи, як засвистйи
кулi над годов:lми.

- Мерчiй, ходiмо, не спиняймЬся, - скомандрав Граньйоло, - мя
них ми й досi поза досяжнiстю.

Однак кiпька нiмцiв, маФть, таки спустилися, аби погJIянути, на-
скiдьки крутосхилим е Яр, i тепер пси cTpiMKo бiгли у точно заданому
напрямку. Тепер кулi свистiпи значно нижче, майже поруч. Десь неда-
лечко в кущах чувся шурхiт вiд тих куlrь, що свистiпи вже зовсiм близь-
ко вiд нас.

- Не боiтися, - мовив один з козакiв, - я знаю Reichweite lюf;r.
Маsсhiпеп.

- [альнiсть пострiлу, - прошепотiв fраньйоло.

- Так, так. Якщо вони не пiдiйдуть до нас бдижче, а ми поспiшимо,
купi у нас не поцiлять. Хутчiш.

- Граньйопо, - пробепькотiв я крiзь Спьози,усiм серцем вопiючи опи-
нитися у маминих обiймах, - я зможу йти хутчiш, а от ви, ви - Hi. Ви
намарно тягнете за собою цих двох. [арма що я побiжу вперед, як гiрський
козлик, вони ж бо будуть загадьмовувати нас, гаячи дорогоцiнний час.

Лишiмо ix туъ бо як Hi, к;rянуся - я побiжу стрiмголов уперед, та й по
всьому!

- Якщо ми залишимо lx туъ вони одним духом звiльняться вiд мо-
тузок i покпичуть cBoix товаришiв, - пояснив Граньйопо.

- Я порiшу lx прикладом, не писнуть, - проказав майже поскладово
козак.

При самiй д}мцi, що цих двох у6'ють, я закдяк. Проте почувши, що
Граньйоло прогарчав у вiдповiдь, звеселився:

- Не допоможе, побий rx пиха година. HaBiTb якщо ми дишимо txHi
труци туъ собаки tx унюхають, i нiмцi дiзнаються, якою дорогою ми йде-
мо. - Через )вилювання BiH забув, що говорив з iноземцями iнфiнiтива-
ми: - €дине, чим можна зараЁити, - кинути rx у якомусь мiсцi ir пiти
iншим шляхом. Поки нашi переспiдувачi вовтузитимуться там,ми виграе-
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мо хвипин з десять, а може, й бiпьше, Ямбо, чи нема шраворгI хибноi
стежки, що йде до урвища? От i добре, ми кинемо tx там. Ти казав, що,
коли пiти цiею стежкок), то поlrетиш у яруry нам так i треба. Пси потяг-
нуть нiмцiв до самоIо дна. Поки нiмцi розберуться з цiею ппутаниною,
ми вже бупемо в долинi. Хто туди впав, той пропав, чи не так?

- Hi, я не казав, що як упадеш, то точно розiб'ешся на смерть, Кiстки
собi перетрощиш, а як зовсiм невдадо петiтимеш, то проб'еш собi об ка-
MiHb голову...

- Ет, бiсова дитина... Чому сперш одне казав, а тепер iнше? Ъдi цi
дво€, упавши, розiрвуть мотузки й матимуть ще досить сип,аби загорла-
ти cBo'iM, щоб не йlлlпиу 'rхнiй бiк iбупиуважними!

- Тодi треба скинути униз rxHi трупи, - мовив козак, що знався на
тому, як влаштований цей бридкий cBiT.

Я стояв зовсiм поруч з fраньйопо i MiT бачити його обпиччя. Якщо
йому копись доводиlrося бпiднути, зараз BiH був бпiдий, як нiкопи. BiH звiв
очi вгору, неначе просив у неба сип. У цю мить ми почуди, як зовсiм поруч,
на висотi людського зросту, лросвистiла купя. Один з бранцiв щосиди
штовхнув свого охоронця, обое впапи додо;ry, й козак застогнав вiд болю,
адже подонений стусонув йому головою просто в зуби. BiH робив усе
мождиве й неможливе, аби наробити якнайбi;rьше га/Iасу, I тут Граньйопо
вирiшив:

- Або вони, або ми. Ямбо, як зверну праворуч, скiпьки треба ступити
KpoKiB до урвища?

- [есять, десять Moii, а TBorx буде десь BiciM. Ступиш трохи вперед i
вiдразу ж вiдчуеш, де почина€ться схил. Вiд початку до краю piBHo чоти-

ри кроки.,Щля певностi зроби три.

- Отож, - мовив Граньйопо, обертаючись до козацького годови, -
я пiду першим, ви двое слiдом штовхайте цих iродiв i тримаЙте rx piBHo
за плечi. Bci iншi - лишайтеся на мiсцi й чекайте.

- Що ти надумав? - питаюсь, цокотячи зубами.

- I_{ить, тихо. Ми на вiйнi, Ти теж не руш. I_!e наказ.
Вони зникпи праворrI вiд каменя, tx поглинув fumifugium. Ми поче-

кади кiлька хви/Iин, потiм почупи, як покотипося камiння, i якесь lIяскан-
ня. За мить Граньйопо й двiйко козакiв знову опинилися поруч нас. Уже
без нiмцiв.

- Ходiмо, - скомандрав Граньйопо, - тепер ми зможемо йти ryтчiш.
BiH узяв мене за лiкоть. Я вiдчув, що BiH тремтить з макiвки до п'ят.

Ми йшпи ппiч-о-ппiч, i я зауважив: на ньому був светр з високим KoMipoM,
а на грудях зараз телiпався футпярчик зi скальпелем. Отже, BiH витяryвав
його.
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- Що ти накоЪ, скажи? - спитав я крiзь сльози.

- Не думай про це. Так бупо правипьно. Собаки уЕюхають запах KpoBi
Й потягнуть за собою Bcix iнших. Ми врятованi, давай, не зупиняйся.

А потiм, побачивши, що очi у мене напипися спiзьми, додав:

- Або ми, або вони. [вое чи десятеро. Така вiйна.Йдижбо, йди,
Ми йшли ще з пiвгодини. Щесь високо повсякчас чупося знавiснiпе

гавкання й скиглiння. Апе не за нами, десь-iнде. Галас усе вiддадявся,
тихIцав. Врештi ми вийшлиу rпиб Яру, до шляху. Вже недапечко, поряд

у пiдлiску, на нас чекала вантажiвочка Щжиджiо. Граньйоло сказав коза-
кам iти вгору:

- Я проведу rx. Хочу впевнитися, що вони дiйдуть до <бадопiанцiв). -
BiH опускав очi, намагаючись не дивитися на мене, xoTiB якнайшвидIце
вiдправити мене геть. _ Тиftди звiдси, повертайся додому. Сьогоднi ти
був молодчиною. Заслуговуеш на орден. А за решту не переймаftся.Ти
виконав свiй обов'язок. Якщо хто i винен у чомусь, то це дише я,

Я прийшов додому спiтнiпий, закоцюбпий i геть виснажений. Я схо-
вався у своiй кiмнатцi i xoTiB не спати всю нiч. Але де там! Вийшло на
гiрше. 3несидений, я час вiд часу куняв, аде, щоразу запIIющуючи очi,
бачив дядькiв Гаетано, що танцювали з перерiзаними горпянк:rми. Мабуть,
пiдiймалася температура. <Треба висповiдатися, висповiдатися), - по-
вторював я.

Та вранцi стало ще гiрше. Я мав прокинутися приблизно у той час, що
й yci, щоб мати змоry попрощатися з татом, котрий уже rxaB до MicTa,
Мама нiяк не могда взяти втямки, чому я'сьогоднi такий дивний. За кiль-
ка годин прийшов,Щжиджiо i просто з дверей подався погомонiти з дiдом
та Мазуry. Коли BiH виходив, я подав йому знак, щоб прийшов до мене у
виноградник. Вiд мене BiH не мiг нiчого приховувати.

Граньйопо провiв козакiв до <бадопiанцiв>, а потiм вони з Щжиджiо на
вантажiвцi поrхади у бiк Солари. <БадопiанцЬ попередиди, що вночi не
можна iздити неозброеними, бо до Сопари на пiдмоry поппiчникам при-
був загiн <Чорних бригад>. Ъму й дали рушницi.

На дороry до перехрестя на Вiньйолетту й назад вони на все про все
витратипи три години. Хлопцi вiдiгнали вантажiвку до хати Берчеллi й
попростували до Сопари пiшки. Гадапи, що вже минупося. Навколо - aHi
звуку, тож iшли спокiйно. Крiзь туман видно було погано, апе, як видава-
пося, незабаром уже cBiTaHoK. Переживши таке нервове напруження, те-
пер вони пiдбадьорпиво ппескали один одного по плеч)ъ не криючись,
голосно теревениди про нiчнi пригоди. Ък iдучи, вони не помiтипи, що
зовсiм бпизько у KaHaBi причаiлися чорнобригадники. Хлопцiв схопипи
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за пару кiлометрiв вiд Сопари. Схопили на гарячому, зi зброею, тож вiд-
брiхуватися не бупо сенсу. Потiм вкинули у свiй фургончик. Чорнобри-
гадникiв було лише п'ятеро: двое попереду, дво€ сiли всередину ванта-
жiвки, обдиччям до них, а ще один примостився на пiднiхtцi, щоб краще

розгпедiти дороry в TyMaHi.
Фашисти lx HaBiTb не зв'язади, Ti двос, котрих приставили наглядати,

сидiли,поклавши гвинтiвки на копiна, самих же бранцiв кинули гамузом,
як два чувади.

Раптом Щжиджiо почув дивний. звук, немов розiрвали ганчiрку, а потiм
йому в обдиччя бризнупа липка рiдина. Один з фашистiв почув хрип, а

копи засвiтив пiхтаря, Bci побачили fраньйопо з перерiзаною гордянкою
й скадьпепем у ручi Щвое фашистiв почали сипати один на одного про-
кльонами. Потiм наказапи зупинити машину й, змусивши Щжиджiо до-
помогти, викинупи тiдо загибдого на узбiччя. Геть усе навкруги було
залляте кров'ю, Граньйопо вже був мертвий, чи, може, вже майже про-
стився з душею. Iншi трое теж випiзпи з фургона. Потiм почапи звинува-
чувати один одного у тому, що сталося, мовляв, BiH не мав отак подохну-
ти, у штабi цей язик був потрiбен, а тому tx ycix арештують. Аякже, купка
йопопiв, що не додумапася зв'язати бранцiв.

Поки фашисти сперечапися над тiлом покiйного, то на якийсь час
забупи про Щжиджiо, котрий, скориставшись метушнею, сказав собi: <Або
зараз, або нiколи> - й чкурнув геть. BiH кинувся вбiк i перескочив кана-
ву, знаючи, що дапi буде крутояр. Фашисти стреIIьнупи кiлька разiв, апе

Щжиджiо вже скотився вниз, як снiжка, й побiг у пiсову ryщавину. У та-
кому TyMaHi шукати його - все одно, що шукати годку у копицi ciHa. Та
й фашисти не надто бажапи здiймати галас, позаяк тепер уже бупо зро-
зумiло, що iM доведеться позбутися трупа й повертатися до штабу, вдаю-
чи, що сьогонiч вони нiкого не схопиди. Не хотiди отримати прочухана
вiд командування.

Зранку Щжиджiо, прихопивши з собою кiлькох др}зiв, повернувся на
мiсце трагедii й, обiйшовши кiлька канав, знайшов-таки тiло Граньйоло.
Соларський пiп не xoTiB забирати тiдо aHapxicTa й,як це вже було цiпком
очевидно, самоryбцi до церкви. Але дон Коньяссо наказав перенести не-
бiжчика до маденькоi каплички в OpaTopio, сказавши, що Боry краще за
Його спужителiв вiдомо, що € правидьним.

Граньйопо загинув. BiH урятував козакiв, вiдвiв мене у безпечне Mic-

це Й помер, Я чудово знав, як усе бупо, адже BiH переповiдав MeHi сотню

разiв. Граньйоло був бояryзом, BiH боявся, що коли фашисти почнуть
Його катувати, BiH розколеться й видасть ycix cBoii товаришiв, вiдкрив-
ши iM прямий шдях на загибель. Отже, BiH вирiшив померти за них.
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Отак, <ч-ш-ш-и-к), так само, як i з тими двома нiмцями. Покара за здо-
чин. Хоробра смерть бояryза. Розппата за единий вияв насильства у свое-
му життi. Так йому прийшпо очищення вiд докорiв сумлiння, якi, певно,
стали для нього нестерпними. За одним-сдиним разом обскакав геть ycix.
I фашистiв, i Господа Бога. Ч-ш-ш-и-к.

А я вижив. Нiкопи собi цього не пробачу.

HaBiTb у Morx спогадах туман потроху розрiджуеться.25 квiтня повi-

домили, що Мiлан визвоIIено, перед очима - партизани, що звитяжно
крокують Соларою. IIюд гапасливо юрбиться на вупицях, партизани, обi-
першись об тенти cBoix вантажiвок, стрiляють у повiтря.3а кiпька днiв
потому я побачив, як алеею, засадженою кiнськими каштанами, ixaB на
велосипедi солдат у оливково-зеIIенiй формi. Привiтався, назвавшись бра-

зидьцем. BiH приiхав у нашi Kpai, щоб подивитися на екзотичну мiсцину.
Ъ що, бразильцi теж воювапи разом з англiйцями й американцями? Ти
ба,а я нiчого й не знав. Drбle de guerre|.

3а тиждень до нас приtхапи першi американськi пiдроздiли. CaMi чор-
Hi. Вони напинають намети на подвiр'i божницi, а я вже встиг потовари-
шувати з одним ефрейтором-католиком. BiH показуе MeHi образ Святого
Серця2.3авжди носить його у кишенi. ефрейтор дав MeHi KoMiKc про Лiла
Абнера й [iKa Трейсi, а ще - кiлька;куйок. Я подовжую задовоIIення,

виймаючи жуйку на нiч i кпадучи ii до склянки. Зовсiм як cTapi зi своiми
вставними щедепами. HaToMicTb BiH дас MeHi зрозу,мiти, що хоче покуш-
тувати спагетi. Я радо запрошую його додiому. Упевнений, Марiя не вiдмо-
виться tx зготувати, та ще й почастуе аньйопоттi пiд соусом iз зайчатини
на додачу. Але, щойно ми зайшли, ефрейтор зарФкуе, що у садку сидить

ще один чорний. Майор. Засоромившись, хJIопець вибачаеть ся i йдe
Американцi дпукали cBoiM офiцерам гiдних помешкань, тож спитади-

ся i в дiда. Наша родина вiддалаIм у розпорядження гарну KiMHaTy в пi-
вому крипi, саме ту, яку пiзнiше Паопа зробила нашою спапьнею.

Майор Маддi - пузань з усмiшкою, як у Луiса Армстронrа. З дiдом у
них сяк-так виходить порозумiтися, з рештою майор спiпкуеться фрч"-
цузькою - единою iноземною, яку в Ti часи мади знати освiченi пюди у
наших кр:шх. З мамою вони теж говорять французькою, BTiM, як i з yciMa ,
iншими роззявами, що приходять з окоrtиць, аби погпянути на визво/Iи-

теля. HaBiTb та фашистка, що дюто ненавидить свого орендаря, теж при-

1 
,Щивна biftHa (фр.).

2 Образ Святого Серчir - образ Icyca Христа з IIагдядно вiдкритим серцем, на
котрому виднiеться оповитий сяйвом хрест.
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ппентапася. Bci повсiдалися за невепичкий стiл у садку. На столi - гарна
порцедяна, а порrI - далii у квiтнику. Майор Маддi каже: <Mersi Ьосочu
та <Очi, midam, moi ossi j'aime le champeign)>, мовляв, щиро вдячний,6о
теж попюбля€ шампанське. BiH поводиться з увiчливою напиндюченiстю
чорношкiроi пюдини, яку нарештiприйняпи у домi бiпих, до того ж за-
можних. Панi перешiптlпоться, мовдяв, який rречний, а нам к:вали, що
чорнi - дикуЕи й випиваки.

Щолетiла звiстка, що нiмцi здалися. Гiтпер цомер. Вiйна скiнчилася.
З TaKoi нагоди у Сопарi влаштовують пишний бенкет, lIюди на вупицях
обнiмаються, а хтось, почувши, як грають на баянi, пускаеiься витанцьо-
вувати. Щiд вирiшив, що ми якнайшвидше повернемося до MicTa, хоч уже
майже пiто, - наiпися ми того замiського життя пiд саму горпянку,

Я вiдходжу вiд cBoei трагедii у натовпi сяйливо-радiсних людей.
А перед очима - двйко нiмцЬ, що петять в урвище, i Граньйопо, цнот-
пиьиil мrIеник, що пiшов на смерть через страх, через пюбов, через

переконання. 
.

Я так i не насмiпився сповiдатися дону Коньяссо... аде в чому сповiда-
тися? У тому, чого я не cKoiB, чого HaBiTb не бачив, апе про що здогаду-
вався? MeHi немае за що просити прощенЕя, а отже, й прощеним MeHi не
бути. Щостатньо, щоб почуватися прокJIятим - на вiки вiчнi.



17. зАвБАчливий юндк

оО, як сmражёаю й мучуся я, пutu поDумавlдu, як зzрiuluв я проmu сво?о

Оmця,.., - цiкаво, мене навчили цього у божницi OpaTopio, чи я спiвав

це, повертаючись до MicTa?

У MicTi знову вечорами свiтиться,люди знову ryляють вулицями, на-

BiTb коли спадае нiч, п'ють пиво i iдять морозиво у закладах вiдпочинку

дпя робочих, що розсипалися всiсю рiчковою набережною. Улаштовують
першi кiносеанси просто неба. Я знову сам-один, yci Moi друзi лишипись

у Соларi, а з .Щжаннi ми ще не бачипися. Я зустрiну його, дише коли
IIочнуться заняття у гiмназii. Тепер я виходжу на ву/Iицю з батьками,
надвечiр. Почуваrося нiяково, скуто, адже вже не тримаю rx за руку, але

вони все ж ще не вiдпускають мене вiд себе далеко, У Соларi я мав бiль-
ше вопi.

Ми часто ходимо в KiHo. Я зустрiчаюся з новими методами ведення
вiйни у <Сержанm Йорк" t <Пiёмосmкll спавчlD, а чечiтка у виконаннi

Щжеймса KelHi вiдкривас MoiM очам iснування Бродвею. <I'm а Yапkее

Doodle Dапdу...,

t
t

7t
IF
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Я бачив чечiтку й ранiше, у старих фiльмах Фреда Астера, але ця, що
вибивав Щжеймс KetHil, бупа несамовитiшою, вiпьнiшою, життсстверднi-
шою. Чечiтка Астера була справжнiм divertissemeпt, а ось ця просякнута
почуттям обов'язку, ба HaBiTb патрiотична. Ъ, що можна через чечiтку
ось так виразитипюбов до власноi Батькiвщини,6уло для мене справжнiм
одкровенням. Пiдборами, а не з бомбою в ручi, й квiткою у вустах. I ще
чари сцени, як моделi цiлого cBiTy, i невблаганнiсть долi, the show пust gо

оr2. Мюзикли допомагають MeHi пiзнати новий cBiT, хоч як же ж пiзно
з'явились вони у моему життi.

<Касабланко. BiKTop Лазло, що виспiвуе <Марсельезу>... Отже,я при-
наймнi пережив свою трагедiю, приставши на правипьний бiк. PiK Блейн
стрiпяе у майора Штрассера... Граньйоло мав рацiю, вiйна е вiйна, Аде
чому PiK мусив покинути Iпьзу Лунд? Отже, ми не ма€мо права кохати?
Сем - це, безперечно, майор Маддi, а хто ж тодi YlapTe? Можq це знеси-
лений i безталанний бояryз Граньйоло, що, врештi, опиня€ться в руках
чорнобригадникiв? Та Hi, з його саркастичною усмiшкою BiH радше подi6-
ний до капiтана Рено3. Апе ось BiH разом з PiKoM зника€ в TyMaHi, аби
приеднатися до руху Опору у Браззавiлi, безжурно кроку€ ппiч-о-ппiч
з другом назустрiч своiй допi...

Апе Граньйоllо не пiде зi мною воювати у пустелю. З Граньйопо я пе-
pe)rиB не початок, а кiнець чудовоi дружби. Але щоб покинути cBiT cBoix
спогадiв, заповiтного квиточка я не маю...

l !экеймс IGlHi (1899-1986) - америкаЕський KiHoaKTop, якого Американський
iнститут кiномистецтва включив до списку десяти найвидатнiших акторЬ Гоплiвупу.

2 Шоу мас продовжуватися (анzл.).
Э BiKrnop Ласло, PiK Бпейн, Иьза Лунd, майор Шmрассер, Сем, Уrарпе, капiпан Рено -персонажi фiльму <Касабпанка>.
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Газетнi кiоски переповненi новими газетами, з новими назвами. На
обкладинках нових журналiв - купа жiнок з глибокими декольте, а

блузки так облiпдюють txHi принади, що можна розгледiти соски. Ki-
ноафiшi заполониди повногрудi дами. Увесь cBiT, що вiдродився нав-
коло, скида€ться для мене на жiночi груди. I на гриб. З Toi свiтлини,
коли на XipociMy скинули атомну бомбу. З'явипися першi свiтлини про
Голокост. Ti, де показуватимуть штабелi трупiв,6удуть пiзнiше, а наразi

це фото перших звiльнених з таборiв людей: живi скедети з позапада-
лими очима, ребра обтягнутi шкiрою, випнутi лiктi неймовiрних роз-
MipiB, KoTpi з'еднують двi палички, що звуться рукою й передплiччям.

Щотепер про вiйну я дiзнавався пише cyxi факти: збито десяток лiтакiв,
стiльки-то вбитих, стiльки-то полонених, чув плiтки про розстрiли
партизан за MicToM. Але, якщо не зважати на ту €дину нiч у [икому
Яру, за всю вiйну MeHi не випадапо на власнi очi бачити спапдюжене
людське тiло. Ба HaBiTb i Tiei ночi я, вдасне, не бачив, адже коли я
востанн€ бачuв тих нiмцiв, вони бупи ще живi. А те, що бупо потiм,
я переживав у cBoix нiчних жахiттях. Я щосипи шукаю на тих свiтли-
нах обдиччя пана Феррари, того, що BMiB грати у кульки. Проте HaBiTb

якби BiH був на тих знiмках, його було б уже не впiзнати. ДrЬеit mасht

frri.

т&фу-rfuh
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У KiHo ми Bci ryртом смiемося з кривдянь Щжаннi Й Пiнотто'. Бiнf
Кросбi та Боб Гоуп з'явпяються з хвилюючою Щоротi Ламур, що завж-

ди закутана у capoHf. Вони подороr(ують чи то до Занзiбара, чи то до
Тимбукту (Road to...).I Bci вiрять, уже вiдтодi, з 194,4-го, що жummя
прекрасне2,

Щопополуднi iду ведосипедом до чорношкiрого крамаря, що день у
день запишае нам з Адусею двi здобнi круглi пшеничнi бупочки. Ще був
перший бiшй хпiб, що повернувся до нас пiсля тих черствих, жовтуватиь
гдевких буханцiв, що ми iпи ocTaHHi кiлька poKiB. Ъй хлiб був вопокнис-

тий (казали, що з висiвок), i в ньому можна бупо знайти все, що хочеш,

вiд мотузки до таргана. Я iду, щоб забрати симвопи,бпагопоrгуччя, якi
щойно почало до нас повертатися, й пригальмовую бiля газетних KiocKiB.

Муссопiнi повiсипи на площi .IIорето, неподалiк - IftapeTTy Петаччi, хтось
милостивою рукою перестебнув iй бупавкою в паху, позбавивши остан-
нього сорому. Вечори вшанування подегдих rrартизан. Я й гадки не мав,

що розстрiпяпи й. повiсипи аж стiдькох. Оприлюднюють першi статис-

тичнi данi про загибпих у вiйнi, що лише недавно закiнчилась. Кажуть,
попягло 55 мйьйонiв. Що таке смерть Граньйоло на тпi цього кривавого

бенкету? Невже Бог i справдi пихуtй? Читаю про Нюрнберзький процес,

вирок - ycix повiсити, oKpiM Герiнfа, котрий отруiвся цiанiстим калiем,

що принесда йому дружина з передсмертним цiпунком. Пишуть про <Вiп-

парбасську рiзанину>З, а значить, повсякденне насипьство повернулося

до наших домiвок, i тепер знову можна вбивати людей заради щироi на-

живи. Убивць зловили й повiсили на cBiTaHKy. Отже, продовж)rють роз-
стрiпювати в iм'я миру. ЛеонардуЧiанчуплi, що уроки вiЙни варила мило
зi cBoix жертв, засудипи до cMepTHoi кари. А PiHa Форт забипа на смерть

дружину й дiтей свого коханця мопотком. У якiЙсь газетi писали про ii
бiлоснiжнi груди, через якi коханець, сухоребрий чоповiчок з дiрявими
зубами, як у дядька Гаетано, геть з']tхав з глузду. У перших фiльмах, KoTpi
мене водять подивитися в KiHoTeaTp, зображають пово€нну Iтапiю, вупи-

I Йдеться про Бада Е66ота та Лу Костелло - американський комедiйний дует, що
виступав упродовж l930-1950-x poKiB на радiо та KiHoeKpaHi.

2 <Життя прекрасне) - фiльм iта.тriйського актора й режисера Роберто Бенiньi,
де оповiдаеться про додю маленького мопчика Жозуе та його родини у нiмецькому
концтаборi.

3 20 жовтня 1945 року злочинцi вбили Bcix мешканцiв одного з будинкiв у
п'емонтському мiстечку Вiлларбасса. 3годом убивць було засуджено до cMepTHoi
кари.
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цями якоi розryдюють хвилюючi (панночки): (Щовечора бiпя пiхтаря...>,
<Самотня я MicToM iду...>

Понедiпок, базарний день. Близько попудня заявився дядько,Щовопь-
те. L{iKaBo, як же його звали? <,Щовопьте> - то Адуся придумада, казала,

що BiH зазвичай казав не (дозвольте>, а (довопьте>. Хоч не надто MeHi
вiриться.,Щядько ,Щовольте доводився нам дуже далеким родичем, BiH
знався з нами ще у Сопарi, а коли приtхав до MicTa, то казав, що (не може
проминути й не привiтатися>. BTiM, уся родина знапа, що BiH чекав запро-
шення на вечерю, бо не мiг запдатити за себе у ресторацii. Я так i не
втямив, яку BiH мав роботу, oKpiM як шукати собi роботи.

Спостерiгаю за тим, як дядько [овольте за cTo/IoM посьорбуе cBoi ма-
карони у бупьйонi аж до ocTaнHboi краплинки. Обличчя у нього засмагле,

щоки й очi позападапи,а рiденьке водоссячко акуратно задизане назад,

пiктi на куртцi затертi.

- Розумiеш, Щуiпiо, - торочив BiH щопонедiпка, - MeHi не потрiбна
якась надзвичайна робота. Так, мiсце в якiйсь державнiй фiрмi з мiнiмапь-
ною ставкою. Я не примхливий, MeHi вистачить i дещицi. Апе як щодня
по крапельцi - за мiсяць буде тридцять крапель.

Потiм BiH робив жест, як засудженi на Мосту Зiтханьl, показуючи, як
йому на майже лису голову спадае крапля й BiH насолоджуеться тiею
блаженною покарою.

- Одненька крапелька, аrrе щоб кожного дня, - повторював BiH. -
Сьоrоднi я майже влаштувався. Пiшов на спЬбесiду до Карлонi, отой,
зна€ш, що годову€ в сiльськогосподарсь*ому об'сднаннi. Вепике цабе.
У мене при собi був рекомендацiйний пист,ти ж бо знасш, сьогоднi без

рекомендацiilти - нупь. Отож сьогоднi вранцi на запiзничнiй станцii я
к)rпив газету. ,Щуiлiо, я зовсiм не цiкавлюсь полiтикою, от пiдiйшов i поп-

росив будь-яку. Я HaBiTb не встиг прочитати, що то була за газета, бо
'rхапи ми стоячи i я ледве втримувався на ногах. Я згорнув ii i покпав у
кишеню, HaBiTb не читаючи, адже, зна€ш, iнодi i не читаючи газети можна
наступного дня знайти iй вдале застосування. Я пiшов до того Карпонi.
Чоловiк дрке доброзuчпивий, гарно мене прийняв, узяв пистайчитае.
А ось я заув[Dкив, що BiH зиркас на мене повз папiрець. За хвипину BiH

спроваджу€ мене кiдькома фразами, виправдовуючись, що наразi вакансiй
нема€. I вже у дверях я усвiдомпюю, що у мене в кишенi дежить <YHiTa>2.

Апе ж, Дуiпiо, я ж уряд пiдтримую, завжди-завжди. Я просто купив аби-

l У Венецii через MicT Зiтхань проводили засуджених на смерть. Iдучи, вони за-
кликали венецiанцiв до милосердя.

2 <YHima> - газета Комунiстичноi партii Iталii.
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яку газету й не гдянр, яку саме. А BiH заувая<ив у моiй кишенi <YHiTy> й
спровадив мене геть, Якби я склав газету iншим боком, саме в ту годину,
тодi 6, може... Що вдiеш, коди приходиш у цей cBiT безтапанним... Така

доля.
У MicTi я вiдкрив для себе танцмайданчики. На провiдних ро/Iях TilM

був мiй двоюрiдний брат Нуччiо, котрий уже встиг драпонути iз ceMiHapii
i був он яким парубком, чи, як то кажуть, стидягою (хоч MeHi BiH видавав-
ся жiлхJIиво дорослим, ще коли годував березовою кашею мого Ведмеди-
ка Анджепо). У мiсцевому тижневику HaBiTb з'явилася карикатура на
нього (а батьки як пишапися!). На малюнку BiH корчився (був дуже подiб-
ний до дядька Гаетано, тiльки не такий розхлябаний) у танцювадьному
екстазi, вишкварюючи буriвуri.Я ще замалиЙ, щоб ходити на TaKi маЙ-

данчики, та й Ti танцювальнi виплпяси видаються MeHi обрбзою пам'ятi
Граньйопо з розiтнутою горпянкою.

Ми повернулисядо MicTa на самiсiнькомупочаткулiта,i MeHi нестерп-
но нудно. О дргй попоrryднi,я виiхав на вулицю - вона майже безлюд-

на, як пустепя. Я виснажую себе, ганяючи вiдкритими просторамп,аби
пишеflь витримати цi задушпивi й нудотнi днi. А може, справа не у за-

душпивостi, а в безмежному смутку, що поселився в MeHi, в €диному при-
страсному вiдчуттi бентежного й самотнього дороспiшання.

Мiж другою i п'ятою годинами по обiдi я не спиняючись ношryся ву-
пицями.3а три години можна проtхати геть усе MicTo кiлька разiв, треба
пише урiзноманiтнювати cBoi маршрути. Спочатку женете до центру Mic-
та вздовж рiчки, потiм виЬкджаете на об'iзний шrlЕх, поверта€тесь у те
мiсце, де BiH перетина€ться з путiвцем, що йде на пiвдень, iдете дорогою
до цвинтаря, потiм, не доiжджаючи запiзничноi станцii, повертаете пiво-

руч, знову вертаете до центру, аде цього разу прямiсiнькими й безлюдни-
ми подьовими дорог:rми, в''iжджаете на ринкову площу, зашироку, апе
оточену з ycix бокiв портиками, завжди заплятими свiтлом, незалежно вiд
того, де cToiTb сонце. О цiй порi, о другiй по обiдi, ця ппоща завжди без-
пюднiша за Сахару: aHi душi, тому можна Iаняти, скiпьки заманеться, не
боячись, що тебе хтось застане чи махатиме здалеку на знак вiтання. Бо
HaBiTb якщо хтось знайомий i проходитиме через ппощу у дапьнiй ii куток,
BiH здаватиметься вам (yTiM, як i ви йому) малесенькою постаттю, оточе-
ною сонячним ореолом. Потiм широкими концентричними ко/Iами ви
невпинно кру)fiяете ппощею, як стерв'ятник, що нiяк не може знайти
собi падло на поживу.

Я бпукаю MicToM не задля розваги, у мене е мета, але я часто зумисне
ii проминаю. У газетному KiocKy на вокзалi я заувa>кив одне стареньке
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видання. Можпиво, йому вже багато poKiB. З огляду на цiну, воно, гадаю,

довоенне. I_{e примiрник <<АmланmuDu>> П'сра Бенуа, На обкладинцi -
простора вiтальня з купою кам'яних гостей, що обiцяе MeHi нечувану
пригоду. Книжка дешева, коштуе саме стiльки, скiдьки у мене в кишенi.

,Що копiечки.
Нарештi, наважуюся зайти до вокзалу. Зпiзаю з веIIосипеда, кладу його

на тротуар i заходжу. Розглядаю обкладинку ще чверть години. Книжка
cToiTb у вiтринi, тож здогадатися, про що вона, не випадае. Коли я вчет-

верте прийшов миIIуватися книжкою, продавець почав пiдозрiливо мене

розгдядати. У нього, звiсно,6уло вдостадь часу, аби прослiдкувати за Moi-

ми дiями, арке у вокзальнiй запi не було aHi пушi. HixTo не прибував,
HixTo не вiд''t'жджав, HixTo не чекав.

Усе MicTo - саме безлюддя i сонце. Неозора широчiнь дпя Moix
лисих шин, i та книжечка у вiтринi - то едина надiя, що за всiею ii
лrтературною вигадкою я зможу-таки втрапити у менш розпачливу
дiйснiсть.

Близько п'ятоi вечора мое безкiнечне [ринадження - мiж мною i
книжкою, книжкою i MHoro, мiж MoiM жаryчим бажанням i спротивом
нескiнченного простору, це пюбовне накручування педалей у палючiй
lrлiськiЙ пустепi, ця нестерпна концентрична втеча - добiгае кiнця, Я ви-

рiшив. Витягаю cBoi заощадх(ення, куп)4о <Атлантиду)), мчу додому й,

згорнувшись ка/Iачиком, починаю читати.
Антiнея, невимовноi краси фатальна жiнка, постае передi мною, зо-

дягнена в египетський кпафт (цiкаво, який diH, той клафт, мабуть, це щось
пречудове, що приховус принади й одночасно показуе rx), котрий спадае

на ii rycTi й хвилястi iндигово-чорнi коси, а важкi позопоченi Kpai вбран-
ня прикривають ii тендiтнi стегна.

На нiй бупа TyHiKa з чорного серпанку iз золотавим видиском, тоне-
сенька-тонесенька, простора, дедь прикрита шарфом iз бiпого муслiну,
вишитим iрисами i чорними перllами. Пiд тим убранням - тендiтна дiв-
чина, очi ii довгi i чорнi, а усмiшка не схожа на жодну усмiшку схiдних
жiнок. Пiд дияволiчними ск/Iадками ii вбрання важко розгледiти вигини
тiла, але з бокiв розрiзи тунiки (ох, знову цi розрiзи!) зухзало розходять-
ся, на мить вiдкриваючи очам i] невеличкi груди, оголенi руки й загадковi
TiHi, що проступають крiзь чорний серпанок. 3ухвапо-цнотлива звабниця.
За таку чодовiковi й з життям розпрощатись не жадь.

О сьомiй, щойно тато поверта€ться з роботи й заходить до кiмнати, я

спантеличено закриваю книжку. BiH гадас, що я просто приховую, що
проводжу час читаючи. Каже, що я надто багато читаю i вiд того у мене
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псу€ться зiр. Радить MaMi частiше виганяти мене на вулицю, хоч би на
велосипедi покататися.

BTiM, туъ у MicTi, я не терппю сонця, хоч пiд соларським соЕцем почу-
вався пречудово. Батьки зауважипи, що я часто примружую очi й змор-

щую носа:

- Ти наче погано бачиш, апе ж зiр у тебе добрий? Не мружся! - гри-
мають вони щора3.

Чекаю, поки прийдуть ociHHi тумани. Апе чому ж я так уподобав ту-
ман, коли саме у TyMaHi у .Щикому Яру трапилась моя сдина за роки вiйни
нiч жахiть? Ъму, що HaBiTb там туман мене з:лхищав, надаючи MeHi не-
спростовне алiбi. Туман затулив усе, я нiчого не бачив. Нiчого.

З першими туман:rми до мене знову поверта€ться мое старе рiдне
MicTo, де зникають сонливо безмiрнi простори. Поро)Iснеча зникае, i з мо-
лочнистоi cipocTi, у свiтлi лiхтарiв з'являються шпипi, роги бупiвепь, не-
сподiвано показуються фасади, все вирина€ з нiчого. Як утiшливо, саме
так, коли MicTo поринапо у тIiпковите затемнення" Мое MicTo бупо ство-

рене, намислене й намальоване баrато-6агато покопiнь тому, аби ходити
в cyTiHKax, мiцно притискаючись до муру. Ъпер воно стадо прекрасним
i заступницьким.

Копи ж з'явився <Гранd-ГоmепD) - перший KoMiKc для дорослиь цьо-
го х( року чи вже наступного? Перша ж iлюстрацiя з KiHopoMaнy мене
принаджуе й змушуе тiкати.

Хоча у порiвняннi з тим, що я пiзнiше вiдкопав у дiдовiй книгарнi, це
бупо просто дрiб'язком. Ъ був один французький журнал, розгорнувши
якиil' я вiдчув, як MeHi запекпо вiд сорому. Я засунув його пiд сорочку
i гайда з крамнички.

Ось я вже вдома, вмостився на лiжку в своiй KiMHaTi, лежачи на животi
й уткнувшись лоном у матрац. ,Щостоту, як не радять MeHi робити у Bcix
книжечк.лхз виховання в собiдоброчесностi. На однiй сторiнцiя побачив
невепичкий, хоч i надзвичайно прикметний малюнок, на якому бупа зо-
бражена Жозефiна Бейкерl, з оголеними грудьми,

Я щосипи намагаюся дивитися в ii наведенi чорним очi, аби дишень
не дивитися на ii груди. Апе погпяд усе одно опуска€ться нижче. Гадаю,

що це взагапi першi огопенi груди, KoTpi я побачив за життя, адже оте, за
ганчiр'ям калмичок d poil, rрудьми соромно звати.

| Жозефiна Бейкер (1906-1975) - видатна америкаЕська (у |937 роцi отримала
француэьке громадянство) танцiвниця, актриса, спЬачка, борець за громадянськi
права.
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Медово-солодка хвидя пробiгас моiми жилами, десь дадеко у горлi
вiдчуваю кислий присмак, у скронях вистуку€ кров, а у паху коiться щось
нестямне. Наляканий i пр1,1нижений, я встаю з лiжка. Питаю себе невпин-
но, яка ж така болiсть охопида мене, а сам раюю, розчиняючись у тому
первородному бульйонi.

Гадаю, це була моя перша еяку.lrяцiя.,Щля мене вона вида€ться чимось
HaBiTb бiльш соромiцьким, анiж убlлвство двох нiмцiв. Я знову згрiшив.
Tici ночi у .Щикому Яру я став нiмим свiдком таемницi cMepTi, а тепер
я збагнув, що непрохано вдерся у заборонену та€мнш{ю життя,

Я у сповiдальнi. ГIолум'яно-пристрасний капуцин довго повiдав MeHi

про чесноту цнотдивостi. Нiчого нового, oKpiM того, що я вже прочитав

у брошурках на свосму горищi, я вiд нього не довiдався, але його слова
пробудили в MeHi бажання знову перечитати uЗавбачливого юнака) дона
Боско:

<Навimь у Bau,lowy юному вiцi нечuсmuй розсmавпяе своi'пабеmu, ulоб
пiймаmu у нuх вашу ёу*r,... !обре зараёumь цьому, якulо Bu унuкаmuмеmе
спокус, розмов непрuсmойнuх i публiчнuх duвовuuц, у копрuх немае ёпя вас
нiчоzо ёоброzо... Намаzайmеся буmu повсякчасно прu ёiлi, колu не ма€mе diла, ,.

прuкраtuайmе вiвmарi, паDнайmе образi цu tпапенъкi зображення... Якu,цо ж
спокуса не вiёсmупае, перехресmimься Свяmuм Хресmом, прuпавluu вусmамu
Dо буdь-якоl' свяu4енноl'речi зi словалиu: <Свяmuй Луidжi, сmережu мене вid

Zpixa проmu Боzа моzо>. Я кажу вам про свяmо2о Луi:ёжi, бо IfepKBa Hau,ta

вважас йоео за захuслluка й покровumепя юнацmва...
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Найперuле - унuкайmе спiлкування з особамu проmuпежноi' сmаmi.
Зрозумiйmе мене правuльно: юнак не повuнен вспупаmu в буёь-якi блuзь-
Ki сmосункu з ёiвчаmамu.,, Очi - mо € BiKHa, крiзь якi zpix mорус собi
1цлях у Hatшi серця. Оmж4 не зупuняйmе поzпяё на mомy ulo хоч бu ёе-

u4uцею своею супроmuвumь цноmпuвосmi. Свяmuй )lуidжi lонзаtа не бажав
HaBimb, u4об бачuпu сmопu йоzо, колu BiH пяzав спаmu чL! всmавав з пос-
mепi. Не ёозвопяв собi епянуmu рiDнiй Mamepi в очi,,. BiH dво poKu пробув
служкою пРu коропевi lспанii, але й разу не насмiпuвся звернуmu на Hei'

свiй поzпяё>.

Наслiдувати святого Луiджi - справа нелегка, позаяк цiна за втечу
вiд впасних спокус видаеться MeHi дещо зависокою. Адже молодик
шмагав себе до KpoBi, мостив дерев'янi трiски пiд пРостирадло, щоб
завдавати собi болю HaBiTb пiд час сну, пiдкладав пiд одяг KiHcbKi ос-
троги,6о не мав волосяницi.Йдучи, стоячи чи сидячи, BiH вiдчував
постiЙну незручнiсть. Одначе сповiдач як прик/Iад пропонуе MeHi на-
слiдувати бпаженного ,Щоменiко CaBio, у KoTpoIo колiна на штанинах
були геть протертi вiд ревного мопiння навкодiшки, проте його пока-
яння бупо не таке кровопропитне, як у святого Луiджi. BTiM, MeHi доз-
водепо, щоправда) як взiрець блаженноi краси, спогrrядати нiжний дик
Богоматерi.

Силкуюся пройнятися чарами субпiмованоi жiночностi. Спiваю у xopi

у церковнiй апсидi, а по недiпях - у якому-небудь святипищi:

УD ocBima прuхоduu,l Tu,

О незрiвнянна fliBo,
й сяйвомтвоiм вmiшасmься земля.
Вночi на небi нема, нiж Тu, zapHiulozo свimuла.

Прекрасна Tu, як сонця плоtпiнь,

БлiDому мiсяцю не зрiвнялпuсь з Тобою,

У опiвнiчнuх свimuл не вuсmачае сuл змаzаmuся з красою нвемною.
Очi TBot'cuHiu,ti за моря пРосmоРu, чоло Твое, як пiлii'цвim,
IJ,iлунок Хрuсmа на ulоках zорumь, вонu - мов DBi mроянёu mенdirпнi,
Вусmа TBoi' - мов ройськi квimu, вонu завжDu ycttixHeHi й прuвimнi.

Можливо, несвiдомо я вже готуюся до зустрiчi з Лiпою. Вона, мабуть,
так c€lмo недосяжна й чарiвна у своему емпiреi', краса fi - gratia sui, - са-
модостатня,6езтiпесна, здатна зайняти собою розум, аде не бапамутити

' За вiруванням древнiх грекiв i paHHix християн, це найвища частина небес, за-
ллята вогIlем i свiтпом, де живуть святi й небожитепi.
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ппоть, ii,очi дивляться вдалеч, на когось iншого, а не просто на тебе, як
лукавi очi Жозефiни Бейкер.

Я мушу медитацiеюl р€вною молитвою й жертовнiстю покутувати
грiхи cBoi i cBoix бпижнiх. Хочу присвятити себе Bipi, хоч першi вуличнi
ппакати MeHi кричать про червону загрозу, про козакiв, що напувають
коней з купепей у xpaMi Святого Петра, Я спантедичено питаю себе, як
же так стадося, що козаки, KoTpi вороже ставилися до Стапiна й HaBiTb

воювали проти нiмцiв, зараз перетворипися на його поспанцiв cMepTi,
може, вони HaBiTb хочуть винищити Bcix aHapxicTiB; таких, як Граньйоло.
Тепер вони MeHi дуже нагадують до того бридкого негра, що хапав Ве-
неру Мiлоську. Припускаю, що HaBiTb художник цих мапюнкiв один i той
самий. Лише тепер BiH приноровився малюватиу стилi нового хресного
походу.

Поринаю в духовнi вправи в маленькому монастирi в сiпьськiй мiсце-
BocTi. У трапезнiй тхне гнипятиною. Я ryпяю надвiр'ям з бiблiотекарем,

що радить менiчитати Папiнi'. Повечерявши, Bci ryртом iдемо до церков-
ного хору, де у свiтлi однiеi-единоi вепикоi свiчки спiваемо <Вправи у бла-
гiй смертЬ.

Духовний наставник читае нам уривки iз <Завбачдивого юнака), в
яких iдеться про смерть. Ми не можемо знати, де застануть нас обйми
cMepTi. Вона може прийти й забрати вас iз вашого лiжка, за роботою, на
пiвдорозi, будь-де. Розiрветься судина, KdTap, тиск KpoBi, лихоманка, ви-

разка, землетрус чи блискавка. Смерть може вiдiбрати у нас життя в будь-
яку мить, а може, декому з нас випало не прожити й року, мiсяця, тижня
чи HaBiTb години вiд цiеi ось хвилини. А може, Й митi опiсдя прочитання

цих вправ. Прийде година, й розум помутнiшае, очi болем пройме, вiд-
чуеться cyxicTb на язицi, зуби почнуть скреготiти, щ осипи стисне у грудях,
заледенiе кров, п/Iоть виснажиться й серце прорветься, З душею простив-
шись, наше тлiнне тiло, зодягнене в п:lхи, залишать зогнивати в ямi мо-
гильнiй, аж поки щурi й черви не зжеруть нашу ппоть, i пишиться вiд нас
копишнiх пише кiлька обгризених KicToK i купка смердючого праху.

Потiм молитва - довжелезний перепiк передсмертних конвупьсiй лю-

дини, що помирае, вiд першого тремтiння, зак/UIкання кiнцiвок, опису, як

розходиться тiлом блiдiсть, .DK до утворення facies hippocratica2 й агонiй-

l lxoBaHHi Паиiнi (1981-1956) - iталiйський письменник та публiцист.
2 Гiппократова маска (лаm.).Медичний TepMiH, що позначае сукупнiсть характер-

них змiн на обдиччi перед смертю.
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ного хрипу. Описуючи кожен з чотирнадцяти етапiв скону (хоч наразi я
можу згадати лише п'ять чи шiсть), означають вiдчуття, подоження тiпа,
ступiнь стражденностi, щоразу повторюючи наприкiнц iz <Вепuкоdушнuй
ГоспоDu Icyce, поu.lлu MeHi мuпiсmь свою>.

<Колu нерухомiсmь Moix Hiz сповiсmumь мене, tцо ulлях мiй на цьому cBimi
майже пройёенuй, вепuкоdушнuй ГоспоDu lcyce, поulпu MeHi мuлiсmь свою.

Колu mремmiння й нiмоmа у руках Moi|x заваёяmь MeHi сmuскаmu mебе,

о свяmе Розп'яmmя, й я мuмовопi впущу mебе на оdер скоРбоmu Moei, велu-

коdушнuй ГоспоDu Icyce, пошлu MeHi мuпiсmь свою.

Копu очi Moi заmуманяmься й спопворяmься вiё жаху пеРеd немuнучою
смерmю, ёuвпячuсь на mебе поzпяDом заmьмаренuм i помuраючl]м, вепlко-
Dушнuй ГоспоDu Icyce, поtллu MeHi мuпiсmь свою.

Колu Moi попелясmо-6лiDi щокu пробуёяmь у оmочуючuх спiвчуmmя i
спрах, а вопосся мое,3мокрiпе Bid поmу, сmане спорчком, провiulаючu блuзь-

кuй кiнець, вепuкоdуu,tнuй Госпоdu lcyce, поulпu MeHi мuлiсmь свою,

копu мiй розум, збуренuй жаскuмu Й молпороlпнuмu прuморамu, порцне

у смерmепьнuй сум, вепuкоDуiанuй ГоспоDu lcyce, поtплu MeHi мuлiспь
свою,

Копu позбавпюсь я зуlttuпку Bcix почуmmiв cBoix, й увесь cBim покuне мене,

й я сmоzнаmuму у млосmi несmерпноi aeoHii й смерпельнuх заёuшоь вепuко-

Dушнuй ГоспоOu lcyce, пошпu MeHi мuлiсmь свою>,

Наспiвуючи псадми, розмiрковувати про вдасну смерть - ось що слiд

робити, щоб не забивати собi голову смертю чужою. Я переживав <Впра-

ви>, вiдчуваючи не побожний трепет i страх, а усвiдомпюючи, що Bci пюди
cMepTHi. Наука <6ути створiнням тлiнним> пiдготувапа мене до прийнят-
тя cBoei майбутньоi долi, яка, врештi, достоту така ж, як i в iнших cTBopiHb.
Якось у TpaBHi [жаннi розповЬ MeHi анекдот про лiкаря, що приписував
смертепьно хворому пiсочнi ванни:

- А допоможе, лiкарю?

- Зарадить чи Hi, апе хоч звикнете перебувати пiд земпею.
отiяпочинаюзвикати.

Якось увечерi мiй духовний наставник став перед бапюстрадою на
BiBTapi. Його i нас, власне, як i всю капличку, освiтлювала одна-однiсiнь-
ка свiчка, що утворювала ореол навкопо священик4 лишаючи йоrо об-
личчя в TiHi. Перш нiж вiдправити нас спати, BiH розказав нам одну
iсторiю. Якось уночi в монастирi померllа дiвчина, поспушниця. Вона
бупа молода, прекрасна й богобоязка, тож наступного ранку, поклавIци
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i1 до церковного нефу, почали читати над ею заупокiйнi мопитви. Апе

раптом небiжчиця BcTa/Ia, B| крипа очi й, вказавши пальцем на свяще-
ника, що читав молитви, промовида: <Отче, не молiться за мене. I_{iei

ночi я згрiшипа нечестивою думкою, одно )-€диною - Й тепер я навiки
прокпята!>

Холод пройняв геть ycix слухачЬ, потiм поширився на лави й шнi
обпиччя, мож(, HaBiTb попум'я единоi церковноi свiчки скопихнупося.
Наставник ска ав нам iти спати, аде HixTo HaBiTb не поворухнувся. Перед
сповiдальнею утворипася довжелезна черга, адже HixTo не xoTiB вiдходи-
ти до сну, не розповiвши на iть,про те, що мапо хоч як йсь натяк на
грiховнiсть.

У погрозливому супокоi темного нефу, уп икаючи вiкових грiхiв, я гор-
таю cBoi днi у хоподному завзяттi, у котрому HaBiTb рiздвянi пiснi й те, що
копись бупо вт_ шним дитячим вертепом, обертаються на народження Бо-
жого дитяти у свiц сповнений жахiть:

Люлi-люлi, спu, не ппач, Icyce пюбuй,
Спасumелю мiй, скорiш оченяmа
Заплюtцуй в жахimmi cyMHiM.

Мuпа ёumuно, знаеul, чому копеmься солома й ciHo?

Сmережуmь сон бпаженнuй tпвiй BoHu вiё zоря.

Люлi-люпi, спlt, не ппач, Спосumелю мiй,
Сон поряmуе Bid сmрожDано i бопю.

Люлi-люлi, cl u, сuночку мiй, я завжёu з rпобою!

Якось у недiпю тато, завзятий футболiний уболiвадьник, дещо розча-
рований тим фактом, що його син цrпими д ями витрiщаеться у книжки,
зводячи собi зiр, повiв мене на футбол. фали дворовi команди, тож народ

цiкавостi не виявив, i трибуни були майже порожнi, пише де-не-де поцят-
KoBaHi рiзнокольоровими пll мами найвiдданiших уболiвапьникiв, вепи-
кими плrlмzлми посеред бiлих сходинок, розжарених на сонцi. Суддя свис-
нув i зупинив гру, капiтан однiсi з команд спереча€ться, Bci iншi
безцiльно тиняються полем. Навкруги двоколiрне сорочкове безладдя, по
зеленому пуговi розсипом бпукають знудженi спортсмени. Перерва. Все,

що вiдбува€ться навкопо, видаеться MeHi повiдьненою зйомкою, як у
парафiяпьному кiнозалi, де Hr рмальний звук раптом обертаеться на не- \
вгамовне нявкання, рухи гер( iB стають повiльнiшими, потiм рвучко за-
вмирають у ка pi й розтiкаються, як розппавлений BicK.

I]iei митi мене осяйнупо.
Зараз я усвiдомпюю, наскiдьки бопючим для мене бупо те вiдчуття,

Я вiдчув,що cBiT - безцiльний,це просто пi ивийнаслiдок непорозумiн-
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ня. Аде тодi, у ту мить, я змiг виразити cBoi вiдчуття лише одним: (Бога
не icHye>.

Зi стадiону виходжу у полонi пронизливих докорiв сумлiння, тож чим-
д}ж бiжу сповiдатися. Полум'яно-пристрасний священик, що сповiдав
мене минудого разу, сьогоднi поблажливо й привiтно усмiхаеться, пере-
питу€ мене:

- Чому подумалось тобi про таке безглуздя? - Потiм згаду€ про кра-
су природи, що свiдчить про творчий i розпорядпивий, задум, а далi дов-
го говорить про сопsепsus gепtium|: - Сину мiй, TaKi великi письменники,
як [анте, Мандзонi, Сальванескi, TaKi вiдомi математики, як Фантаппiе2,
вiрипи в iснування Бога, а чому ж ти не вiриш?

Таке зпагоджене однодумство ненадовго мене погамувапо. Мабуть, у
всьому винен футбопьний матч. Паола розповiдапа, що я нiкопи не ходив
на стадiон, щонайбiльше дивився по телеку вирiшальнi двобоi на чемпiо-
натах cBiTy. Мабуть, з того дня у моiй пам'ятi викарбувалося: пiдеш на
матч - зryбиш душу.

YTiM, е ще купа iнших способi" ii зryбити. Однокласники почали
розповiдати рiзноманiтнi icToliii. Перешiптую ться it гигочуть, говорять
натяками, обмiнюються журналами, нишком украденими у батькiв, по-
шепки переповiдають про загадковий <Каза Росса>, куди у нашому
вiцi - зась, розтринькують геть yci cBoi грошi на кiнокомедii, де пока-
зують напiводягнених дiвок. MeHi показують фото Iзи Барцiцци у спiд-
ньому, що витанцьовуе в кабаре. Я дивлюся, бо ж не можу не подиви-
,lися 

- зроблять посмiховисько. Отож дивдюся i.,. Як вiдомо, можна
встояти перед yciM, oKpiM спокус. Найбпижчого ж пообiддя нишком, як
злодюжк4 прокрадаюся до кiнозапи, сподiваючись, що нiкого iз знайо-
мих там не зустрiну. Йдуть <Щвiйко безбатченкiв> (з Тото i Карло Кам-
панiнi), де Iза Барцiцца разом з iще кiпькома монастирськими вихован-
ками, нехтуючи наказами cyBopoi матiнки-настоятельки, йдуть купатися
у пуш годими.

Звiсно, гдядачам огопених тiл не видно - показують дише сипуетиза
душовими ширмами. Щiвчата омивають себе, нiби у танку.3нову мушу
йти сповiдатися,Та завдяки цим прозорим ширмам MeHi спада на гадку
недавно прочитана у Соларi книга, вiд якоi мене пройняв непереборний
жах. I]e була <Люёuнщ ,tr:,o смiеmься> Гюtо.

l Узгодження думок багатьох людей (лаm.).
2 Луi|ёжi Фанmаппiс (1901-1956) - вiдомиЙ iтадiЙський математик, що здобув

собi славу своiми працями з математичного аналiзу.
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У нашому MicbKoMy помешканнi ii точно немае, апе я цiпком упевне-
ний, що знайду ii в дiдовiй книгарнi. €, i поки дiд з кимсь базiкае, я кала-
чиком скручуюся бiля основи стедажа,й гарячково гортаю сторiнки - де
ж вона, та заборонена cTopiHKa. fуiнплен, понiвечений компрачикосами1,

що обернули його лице на мармизу базарного клоуна, зневажений сус-
пiльством, несподiвано дiзнаеться, пIо BiH - спадко€мець незлiченного
статку, лорд Кленчарлi та пер Англii. I перш нiж BiH остаточно усвiдомпюе,
що з ним сталося, героя вишукано одягають як джецтльмена i проводять
враlкаюче-прекрасним папацом. Уже сай лишень незIlисlrеннi дивовижi,
що BiH там зустрiчае (на caMoTi у чiй блщскотливiй пустепi), незлiченний

ряд свiтлиць i ванних KiMHaT паморочатБ голову не пише Гуiнплену, апе й ,

читачам. BiH тиняеться з кiмнати в KiMHaTy, аж поки в однiй iз свiтлиць
бачить поруч з ванною, готовою до цнотливого купання, оголеЕу жiнку.

Але не зовсiм голу, дода€ хитрун Поrо. Вона була одягнена. Та сорочка

у Hei така довга;йЪевдовно-прозора, що вида€ться мокрою. А далi на

цiлих ciM cTopiHoK розписуеться врода Toi огоденоi панi Й те, що вiдчула
Людина, що сМiецься, побачивши u, адже донинi BiH цнотливо кохав лише
свою слiпу наречену. Жiнка видаеться йому Венерою, що прiмае у безмiрi
пiни MopcbKoi, й так само легко, як пара творить хмари в ясно-блакитно-
му небi, вона невимушено змiнюс BBi cHi свою цозу, i з кожним рухом
вигини ii тiпа стають усе спокусливiшими. А Гюrо дода€: <Оголена KiH-r
ка - це жiнка у повнiм озброеннi>.

| Компрачuкоси (вiд iсп. <скупники дiтейо) - в Iспанi'i, Аяглii, Нiмеччинi, Фрапцii
ЮП-ХVIII столiть - жеýраки, що викрадади дiтей, а потiм нiвечили й спотворюва-
ли ib щоб перепролувати в якостi акробатЬ та бпазнЬ. I-{e слово поширилося завдя-
ки ромаrrу <Людина, що смiеться>.
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Раптом красуня Жозiана, що була коропевi сестрою, прокидаеться й,

упiзнавши Гуiнппена, у несамовитому танку спокуси почина€ знаджувати
його. Нещасному на зпетi нестримного бажання вже несила терпiти, апе

вона не вiддаеться. Жiнка засипае його ще бентежнiшими за ii вдасну
наготу еротичними фантазiями. У тих фантазiях вона - i непорочна дiва,
i блудниця, спрагlrа не дише тератопогiчноi насолоди, що обiцяе його понi-
вечене тiдо, апе й солодкого тремтiння вiд можпивостi кинути викдик
cBiToBi й двору. I ця можливiсть п'янить ii. Жiнка передчувае подвiйний
оргазм: вiд, власне, володiння й вiд показування на люди свого Вулкана.

Гуiвплен уже готовий кинутися в обiйми звабницi, а>к ось королева
повiдомляе: Людина, що смiеться,визнаниЙ законним дордом Кпенчарлi
й визначениfll iй за чоловiка. Жозiана тодi вiдповiдае: <Гаразд, - вона
зводиться на ноги, забирае руку i (вже не жаryчим (ти)), а збайдужiлим
<ви>) звертаеться до того, з ким ще хвипину тому так жадапа зпитисяв
€дине: - Йдiтьо. А потiм додае: <Як ви нареченi MeHi за чоловiка, йдiть,
не маете ж бо права бути тут... I_\e мiсце для мого коханця>"

Вiнець розбещення й грiхопадiння - не Гуiнплена, а Ямбо. Жозiана
не лише дае MeHi бiдьше, нiж обiцяе Iза Барцiцца, вона полонить мене
сво€ю безсоромнiстю: <Як ви нареченi MeHi за чоловiка, йдiть... Ife мiсце
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для мого коханця). Чи може справдi бути грiх таким приголомшливо
непоборним?

Чи дiйсно iснують жiнки, подiбнi до Жозiани й Iзи Барцiцци? Чи
зустрiну я колись таку? Чи розiтне MeHi серце бпискавицею - отак,
ч-ц-ш-и-к, - караючи мене за Moi фантазii?

IснуЁть, принаймнi на телеекранi. Як завжди по обiдi, я прокрадаюсь
подивитись <<Кров mа пiсок>>, Коли я бачу, з яким зачар)rванням Тайрон
Пауер пригорта€ться до грудей Рити Хейворъ я розумiю, що iснують
жiнки, якi HaBiTb одягненi - у повнiм озброеннi. Коди пиш вони безсо-
poMHi.

Отак, виховуватись у страху перед грiхом i.ocb так просто впасти до
його попону. Гадаю, саме заборона так розбурхуе уяву. Отож я вирiшив,
що ддя того, щоб утекти вiд спокус, треба позбутися цього навiяння
(цнотдивим вихованням>. Щоброчеснiсть i грiх - бiсiвська хитрiсть, те й
iнше - вони взаейно посилюють одне одного. Цей здогад, може, й ере-
тичний, уперФав мене, неначе батогом.

Я повертаюся до свого особистого cBiTy. Прикипiвши до радiо, щопо-
обiддя чи раненько вранцi насолоджуюсь музикою. Iнодi симфонiчний
концерт передають увечерi. Апе моiЙ родинi iнше до смаку.

- Вимкни це скигдення, - ние Ада, дiвчисько музам зовсiм не пiд-
впадне.

Якось недiльного ранку зустрiв дядька Гаетано. Постарiв i вже не мае
зодотого зуба, мабуть, продав пiд час вiйни. BiH добродушно питаеться
про Moi успiхи у навчаннi,i тато розповiдае, що наразi я дуже зацiкавився
музикою.
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- Музикою, значить? - радiсно перепитуе дядько Гаетано. - Як я
тебе розумiю, Ямбо. Я теж просто зачарований музикою. Геть усякою, аби
музикою звалась. - Потiм, на якусь мить замиспившись, додае: - Хiба
oKpiM кпасичноi. Ъдi я, звiсно, вимикаю приймач.

Я виняткова особистiсть. Мене навiчно виспапи в KpaiHy фiпiстерiв.
Я знову гордо поринаю в свое усамiтнення.

У xpecToMaTii за десятий клас читаю вiршi декотрих сrIасних поетiв
i виявляю, що можна освiтдятися безмiрнiстюl i зустрiчатися з бопем жит-
тя2, i що час по часу промiнь сонця моr(е прошити пюдпнlf. Я розумiю не

все, апе MeHi подобаеться думка,що е плш оdне, tцо можемо mобi сказапu,
про rпе, чuм мu не е, чuм буmu Mu не хочем,

У дiдовiй книгарнi я знайшов томик з вiршами французьких сим-
водiстiв. Ще моя Башта Сдоновоi Кiстки. Я бпукаю по темних й непропаз-
них нетрях символiва, шукаючи на кожнiм кроцi de la musique аvапt toute

сhоsеs,вс/ryхаюся у тишу, розк:цD4о про несказанне, закарбовую зап:rмо-

рочпивi миттевостi6. 
.

Щоб вiпьно поринути у cBiT цiеi пiрики, треба позбутися певних забо-

рон. Отже,я шукаю собi нового духiвника. Йду до того,про якого,Щжаннi
казав: <Людина широких поглядЬ>. Щон Ренато бачив ,rЙmu власнuм 1аля-

,оr4), комедiю з Бiнrом Кросбi, де американськi катопицькi отцi перевдя-
tапися у протестантських священикiв i спiвапи пiд звуки фортеп'яно за-
чарованим ними дiвчат ам <<too-ra-loo-ra-loo-ral, too-ra-loo-ro-1i>.

' Перший рядок вiрша <Безкiнечнiсть> iталiйського поета-(герметика> ,Щжузеппе
YKfapeTTi ( 1Е88- 1970).

2 Вiрш Еудженiо Монтале (1896-198l) - видатного iталiйського поета,лауреата
Нобелiвськоi премii з пiтератури 1975 року.

Э ,,.час по часу промiнь сонця може прошumu люёuну.,, - переryк з вiршем iтапiйсько-
го поета та прозаiка, лауреата Нобелiвськоi премii з лiтератури за 1959 piK Сапьваторе
Квазiмодо (1901-1968) <Але скоро вечiр>, що склада€ться всього з трьох рядкЬ:

У серцi землi кожен з нас Еа caMoTi.
Й iнодi промiнь сонця може прошити пюдину,
Але скоро вечiр.
а Переryк з вiршем Шарля Бодлера <Вiдповiдностiо:
<Там символiв лiси rycTi, немов трава,
Крiзь них пюдина йде i в них людина тоне>. (ПеР. !. Павпuчка).
5 Поль Верпен, <Поетичне мистецтво>:
Найперше - музика у словi!
Бери;t< iз розмiрЬ такий,
Що плине, млпстий i легкий,
А не тяжить' немов закови". (Пер. Е Кочура).
6 l]итата зi збiрки Артюра Рембо <Одне лiто у пеклi>.
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,Щон Ренато, певна рiч, по-американському не вмгаеться, аIIе надежить
до нового покопiння священикiв у беретах, що ганяють на мотоциклах.
BiH не BMie грати на фортеп'яно, аде мае пречудову неве/Iичку добiрку
джазових пластинок i BapTicHoi лiтератури. Я розповiдаю йому, що попе-

реднiй д}хiвник порадив MeHi читати Папiнi, апе дон Ренато зазначае, що
краще, аби я читаь з Папiнi те, що BiH писав на початку свого творчого
шляху, а не пiсля змiни cBotx переконань, коли пристав до фашизму. Ось
TaKi вони - широкi погдяди. BiH дае MeHi почитати <<Пропаtlцt пюDuну>

того ж таки Папiнi. Мабуть, вважа€, що спокуси духовнi порятують мене
вiд спокус тiдесних.

I_1e книжка про звiряння однiеi /Iюдини, що нiколи не знада радощiв
дитинства, позаяк cBoi нещасливi дитячi роки вона прожипа, як вiдлюдна
i задумлива стара ропуха. Але це не про мене. Мо€ дитинство проминуло

у мiсцинi з назвою, що говорить (оmеп поmепl). Сопара - означа€ (соняч-

на>. Отаким i бупо мо€ дитинство - сонячним. Аде за одну-сдину нiч
сонце назавжди зникло з його обрiю.

Жаба-вiдлюдниця, про яку я саме читаю, вiднаходить собi рятунок,
припадаючи до книжечок iз зеденими, потрiпаними до ниток корiнцями,
з широкими, просторими, захапаними сторiнками. Сторiнки Ti до поло-
вини надiрванi, вкритi патьоками вiд чорнила, достоту, як я. BTiM, не дише
на пiддашшi у Сопарi, а й протягом усього свого подадьшого життя я так
нiколи й не вийшов зi cBoix книг. Я це пiзнав у тривадому неспаннi свого
сну, але пiзнав дише в ту мить, яка зараз пишипась MeHi тiдьки згадкою.

I_{я людина була пропаща просто вiд народження, але BiH не лише
чита€ - до всього BiH ще й пише. Я теж мiг би описувати cBolx чудо-
виськ, на додачу до тих, що живуть у rпибинах морських i мають без-
MoBHi щупапьцi. Чоповiк гробить собi зiр над рядками, нашкрябаними

1 <Iм'я, що щось провiщае> (лаm.),тобто у подальшому назва, що говорить сама
за себе.
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тванистою пастою з чорнипьниць з ryстим осадом, як у турецькiй KaBi.

Там BiH надряпу€ все, чим одержимий. BiH заryбив собi зiр ще дитиною,
читаючи при свiтлi мерехтливоi свiчки, заryбив його в пiвмороцi бiблiо-
тек, коли очi його ставапи червоними, як у кродя. Пишучи, чоповiк одя-
гае надпотужнi окупяри, вiдчуваючи непогамовний страх перед спiпо-
тою. А як не оспiпне, то його розi6'е паралiч: нерви у нього завжди
напруженi, BiH вiдчувае невiдступний бiль, ноги нiмiють, мимоволi сiпа-
ються пальцi, у гоповi BaDKKo. Поки BiH пише, вепичезнi лiнзи Його оку-
лярЬ торкаються cTopiHoK.

Та зiр у мене чудовий, я ганяю на вепику й на ропуху не схожий. Мож-
ливо,у мене вже з'явилася моя посмiшка, перед якою неможливо встоя-
ти - хоч яка MeHi з Hei наразi користь? YTiM, я не жалiюся, що пюди MeHi
не посмiхаються, бо це неправда. Справа в TiM, що я не можу вiднайти
причину посмiхатися у вiдповiдь...

Я не пропаща дюдина, аrlе вопiв би нею стати. Книжковий шап мiг
би бути мя мене прихисткоц вiд cBiTy не лише у монастирських cTiHax,

але поза lx межами. СтворитИ новиЙ cBiT, пише для мене одного. Про-
те я не шукаю шпяхiв навернення до якоiсь вiри, радше я йду в про-
тидежний вiд Hei бiк. А шукаючи вiри альтернативноi, я захоплююсь

декадентами.
Посмученi сесmрuцi пiпii, журба зма?ае за красою...| Я - iмперiя на межi

вuмuРання, i вже zypm Bap1api| сmупа€ на порiе, а я скпаdаю aKpoBipul не-

ёбапuй, у зополпuх mонсlх, ёе coHtlp квопuй промiнь ш,е не зчаt. Скпаёав я
eiMHu правеOнuм серцям, i послуеовуючuсь ревнiсmю сво€ю, zербарii ёбайлuво
зберiаав3,

Я досi можу мрiяти про вiчну жiночнiсть, от тiпьки тепер вона ддя
мене приголомшливо штучна й хворобливо бпiда. Читаю й розпалююся,
а,Iе лишець розумом:

<Ть tцо вiDDавола жuлпmщ чuilоzо оdяzу BiH mоркався, обпапювала йоzо,
-*як найitалкiuла з ycix жiнок. AHi баяёерка з береziв Ганzу, aHi оdалiска iз

спамбульськttх лозень, aHi оzопена вакханка не збенmежuпu б йоzо Dо мозку
кiсmок mак, як ёоmорк, просmuй Dоmuк mici mенDimноi, еарячковоi'рукu,
BozKicпb коmроi вiDчувалась через руrcовuчкуrа.

l Поль Валерi, <Нарцис мовить>.
2 Попь Верлен, <Томлiппя>.
3 Стефан Мапларме, <Проза дпя Дез Ессента>.
а I-{итата 3 твору u3ачарованап французького письменника Жупя Дмеде Барбе

д'Оревйьi ( 1808-1889).
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Hi-Hi, я геть не мушу сповiдатись у цьому дону Ренато,I_{e ж лiтерату-

ра, а отже, я можу ii штудiювати, роздiпяючи з нею свiй час, HaBiTb якщо
вона оповiдае MeHi про розIryсЕу наготу й неоднозначнiсть обох статей.
Вони надто далекi вiд мого життя, щоб мапи сипу знадити мене. Ще лише
сдова, слова _ не плоть.

Наприкiнцi гiмназii MeHi втрапила до рук <А rеЬочrsu' Гюiсманса. Його
героЙ, Щез Ессенц народився у давньому роду жорстоких i суворих BoiHiB-

рейтарiв (що мали вуса, наче ятагани). Апq проспiдковуючи сiмейнi пор-
трети, можна було помiтити повiльне виродження родини унаслiдок час-
тих кровозмiшувапьних шлюбiв. Його предки вже мають помутнiлу кров,
надмiру розбавлену пiмфою, вони женоподiбнi, обличчя мають анемiчнi
i HepBoBi. Щез Ессент наслiдуе атавiстичнi недуги своеi родини: Його по-
хмуре дитинство минае у постiйнiй небезпецi золотухи й безугавних за-
студ. Його мати, довготелеса, сива й мовчазна, живе вiдпюдницею у темнiй
KiMHaTi одного з фамiпьних замкiв, освiтпенiй пише тьмяним абажуром,
захищаючись вiд надмiру яскравих променiв i галасу. Вона вмирае, коли
хлопцю виповню€ться сiмнадцять. Лишившись самотою, у днi неIоди BiH

читае книжки, а як погода теппа i ясна, ryдяе попями. <Найбiльшою на-
соlrодою для нього бупо зiйти в яр i пiти до невеличкого оселку Житiньi,
що розкинрсябiля пiднiжжя пагорбао.3йти в яр. BiH лежить у буйних
травах дук, дослухаеться до глухоIо шуму вомних млинiв, потiм сходить
на гребiнь гори, звiдки видко безкрайню, скiльки сягае око, тiснину Сени,

що бiжить аж до обрiю, зпиваючись у даrlечi з ясною бпакиттю небес i
церквами, що немов тремтять проти сонця у золотаво-порошнистому
повiтрi Провансу.

Щез Ессент багато читае, порина€ у Mpii й натiшаеться сво€ю самот-
нiстю. Подорослiшавши, BiH розчаровуеться у радощах життя, переко-
нусться у пiдлостi й дрiб'язковостi пiтераторiв. BiH Mpie про вишуканий
сховок, ycaMiTHeHy пустелю, затишний та безгомiнний ковчег. Тож BiH
бупуе свiй неприродний, штучний скит, де у напiвтемрявi водянистих
BiTpaжiB, вiдмежувавшись вiд тупоi краси природи, перетворю€ музику
у смак i смак у музику, тiшиться неоковирною латиною часiв занепаду
Римськоi iмперii, торкаеться безкровними падьцями далматикf й MiHe-

рапiв, наказуе iнкрустувати панцир живоi череп:rхи сапфiрами й схiдною
бiрюзою, гiацинтами Компостеппи, iндонезiйськими бузково-сiрими ак-
вамаринами та рубiнами.

' <Навпаки> - роман французького письменника Жорiса-Карла Гюiсманса (1848-
1907), що вважався своерiдним манфестом европейського декадансу.

2 Тканина, з якоi шиють убрання католицьких священикiв.
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Найупюбленiший мiй розпiл - це той,де,Щез Ессент вирiшуе вперше
полишити домiвку, аби вiдвiдати Англiю. Тумани, що саме огорнули все
навкопо, та понуре небо, що лишвряди-годи прояснювадося, нависаючи
над ним, неначе cipa паволока, посипювапи бажання [ез Ессента поrхати,

Щоб мати вiдповiдний до мiсця, яке BiH збираеться навiдати, вигляд, BiH
одягае шкарпетки кольору опалого пистя, мишасто-сiрий костюм у кпi-
тинку кодьору мокрого асфапьту, поцяткований копьором куницi, коте-
пок, бере розкладну валiзу, саквояж, коробку для капелюхiв, парасопi
ftпапицi й прямуе до вокзалу.

[о Парижа BiH приiхав ул(е знесилений, тож, очiкуючи на годину
вiд'iзду, взяв екiпаж i безцiльно катався дощовим MicToM. Газовi лiхтарi,
що пiдморгувапи йому своiми жовтуватими ореодами крiзь туман, уже
нагадувапи,Щез Ессенту Лондон: дощовий, де канавкilми дзюркотить вода,
пропахлий запiзом i кiптявою, задимпеним туманом, з його нескiнченни-
ми доками, лебiдками, пiдйомними кранами, тюками. Потiм BiH заходить

у якиiлсь заклад на зразок шинку чи то пак пабу, по якого навiдуються
ангдiйцi. Стiни шинку прикрашенi полицями, на котрик рядами стоять
барипа з коропiвськими гербами, на стопикж - печиво <Папмерс>, сопонi
галети, miпсе pies| i грiнки. Чоловiк подумки смакуе екзотичнi вина, що
вiдповiдають мiсцю й нагодi - <Old Port>, <Маgпifiсепt Old Rфпа>,
<Cockburn\ Very Fiпе>... Навколо - caMi ангпiйцi: блiде духовенство з об-
пиччями, як у продавцiв тепьбухiв, пiдборiддя порослi ryстими бородами,
як у пюдиноподiбних мавп, замiсть вопосся ; кдоччя.,Щез Ессент порина€

у чужоземну говiрку того уявного Лондона, чуе, як, ппивгIи рiчкою, десь
дапеко завивають бусири,

У цiлковитому очманiннi BiH покидае паб. Небо вже опусти/Iося i май-
же торка€ться ребер будiвепь.,Щивиться на арки на вулицi Рiволi, й у ньо-
го виника€ вiдчуттл що BiH iде понурим тунелем пiд Ъмзою. BiH заходить

у ще один шинок, де з-за стiйки виднiються пивнi помпи. Перед його
очима знову англосакси - жiнки з кобипячою усмiшкою, довжелезними

руками й вепичезними стопами, цо жадiбно припадають до м'яса, зваре-
ного у грибному coyci пiд скоринкою: такий собi пирiг. BiH замовляе
кохtаil>z,оhаddосk>>З,ростбiф,двi пiнти еllю,закусу€ бпакитним англiйським
сиром <Стiлтон> i запивае обiд склянкою брендi.

Саме в ту мить, копи BiH просить принести p:rxyнoк, дверi розчиня-
ються, й до пабу входять пюди, що несуть iз собою сморiд MoKpoi псини

' Пирi;кки з сододкою начинкою.

' Суп iз бичачих xBocTiB (анzп.).
3 Копчена TpicKa (анzл.).
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й кам'яного вугiлпя. I Щез Ессент пита€ себе: навiщо йому, впасне, пере-
тинжи Ла-Манш? Адже, врештi, BiH уже побував у Лондонi: внюхався.у
Його запахи, скуштував наi'дкiв, побачив тамтешнi звички, наiвся англiй-
ського життя, Отже, BiH виходить i просить вiдвезти його знову на вок-
3ап, а потiм зi своiми саквояжами, портпледами, валiзами й парасолями
повертаеться до свого затишного сховку, вiёчуваючu фiзuчну й морапьну
впому люDuнu, 1цо повернулася ёоDому пiспя mрuвапоi Й небезпецноi поDо-

рожi|.

Я теж стаю таким: HaBiTb весняноi теппоi днини блукаю у внутрiш-
ньоутробнiм TyMaHi. BTiM, лише хвороба (й те, що життя знехтува/Iо
мною) можуть у повнiй Mipi виправдати те, що я вiдцурався життя. Я му-
шу довести сам собi, що моя втеча була вiдважна й доброчесна.

От я й знайшов у себе болячку, Я чув, що серцевi захворювання вияв-
IIяються з посинiння ry6, а у Moei MaTepi саме у цьому вiцi знайшли сер-

цеву недостатнiсть. Може, не надто серйозну, апе наша родина надзвичай-
но цим переймаеться, майжЬ з нав'яздивiстю iпохондрикiв.

Якось, прокинувшись уранцi, я дивдюся у дюстерко й зауважую, що
в мене посинiли ryби,Явилiтаю вниз i бiжу,як осатанiпий: дихативажко,
серце калатае, як навiжене. Отже, у мене хворе серце. Засуджений на
смерть, як Граньйоло.

Вiд cBoei серцевоi хвороби я захмелiв, як вiд абсенту. Я слiдкую за ii
прогресуванням, ryби видаються MeHi щодня синiшими, першi юнацькi
прищi запапюють мое обдиччя хворобпивим рум'янцем. Я помру замо-
лоду,як Луiджi Гонзаrа чи,Щоменiко CaBio. Проте через свiй погордпивий

дух я повопi перекручую cBoi <Вправи у бпаriй cMepTi>, пiдмiняючи воло-
сяницю поезiсю.

Я живу у слiприх cyTiHKax;

колu насmоне мumь,
uцo полум'яна кров рапmово вidбурлumо
й перо в моiй руцi наdпомumься зi скрuпом,
...в mой dень вже й я не буdу жumы

Я помираю не тому, що життя бридке, а тому, що у шапi сво€му воно
банальне й невпинно вiдтворюе один i той самий ритуад - смерть. По-
кЕlявшись, смиренний мирянин, велемовний мiстик, я переконав себе, що
найкращий ocTpiB - незнайдений. Той, який показуеться дише iнодi i ли-
ше здаля, десь мiяс Тенерiфе й Лас-Пальмас.

1 I-{итата з <Навпаки> fюiсманса.
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Омuнаюmь блаzословеннuй берее кораблi,

Наё полямu KBimiB небаченоi Kpacu

Вuсочiюmь папьм сtповбурu нескiнченнi,

З буйноео пiсу ?усmо?о лuнуrпь пахоtцi
СпЬ карёамону i KaMeDi, як Kypllrui,aчKu парфумu.

Ось сперновuй наказ упереD вiddае,

I черzовuй корабепо вiDплuвае,

В блакumнiй Dопuнi Незвiёанuй осmрiв позаёу пuшаa

Bipa у недосяжне врештi змушуе мене попрощатися з покмпьним
вiдтинком мого життя. В нагороду життя завбачпивого юнака обiцяло
MeHi ту, що прекрасна, як сонця пломiнь... Але одна-едина нечестива дум-
ка може забрати ri у мене назавжди. А от 3аryблений ocTpiB запишиться.

I нехай недося>кним, але нaцiавжди MoiM.

Я готуюся до зустрiчi з Лiпою.

24 Умберто Еко



18. прЕкрАснА ти,яксонця пломlнь

Лiла теж з'явилася з книжки. MeHi вже бупо за крок сiмнадцять, я
вступав до пiцею й у дiловiй книгарнi наткнувся на ростанiвського <Cipa-

но де Бержеракa> в iталiйському перекпадi Mapio Щжiоббе. Чому я не

знайшов ii серед cBoix скарбiв у сопарськiй капличцi - один Бог зна.
Може, я читав i перечитував iI доти, доки вона не перетворилася на ган-
чiрку i ii довепося викинути на смiтник, Але тепер я можу переказати ii
геть усю до цяточки з гоIIови.

Сюжет вiдомий BciM i кожному. Гадаю, що якби мене ненароком п()-

прохали переказати сюжет уже пiсля того, що зi мною трапилося, я 6
сказав, що то мелодрама перебiльшеного романтизму, яку деякi турис-
тичнi компанii експлуат}поть HaBiTb сьогоднi. Але на цьому - все. Я б
розказав загальновiдоме, але не розповiв би нiчого особистого, бо осо-
бИСТе япРигад}rю лише тепер. <CipaHo> безпосередньо пов'язаний з MoiM

дороспiшанням, з моiми першими пюбовними хвилюваннями.
CipaHo прекрасно володiе шпагою, генiально складае вiршi, апе почу

ва€ться надзвичайно пригнiченим черeз свiй потворно вепикий Hic:

BiH повсякчас мiняе манеру розмовпяпu
й iHodi, ёеtцо Bopolce, mаке MoJre сказаmu:
<Якбu MeHi mако?о ёзьоба, як у вас,

я б вiёчахнув собi пе непоёобсmво враз>.

3а мutпь прuвitпно ёоdае:
<Мабуmц у скпянцi Bu з вuном
tцораз вimаеmеся з dном,
mа tцоб не луснупа mа скпянка ваша,
зараёжу вам i поDорую чалцу>.

Дбо поспiшно вtпiшуе хуDожньо:
<Назваmu б белебнем цеil BumBip можна,

з70



mо па2орб, ллlпulль по скепi ?осmрuЙ -
Невже, а я б сказав - пiвосmрiв>.

CipaHo закоханий у свою кузину Роксанурrёсiеusе| божественноi кра-
си (у rcоzо б зокохаласяпоmвора, звiсно, у найпРекРоснiшу з жiнок!).Можли-
во, вона обожнюе CipaHo через його вправнiсть, але BiH нiкоди не HacMi-
литься зiзнатися у своему KoxaHHi,6o соромиться cBoei потворностi.
Щiвчина пише один-единий раз попросила його про зустрiч, i CipaHo
сподiвався, що це може стати для них початком. Одначе розчарування
його бупо невимовним: вона зiзналася, що закохана у прекрасного KpicTia-
на, що лише недавно став кадетом у Гасконi, тож вона просить кузена про
допомоry - стати йому покровитеIIем.

CipaHo йде на ведичезну жертву - BiH вирiшуе укласти cBoi спова
кохання у вуста KpicTiaHa, котрий, хоч чоловiком був принадним, але аб-

сопютним невiтласом. CipaHo шепоче чужими вустaми найсолодшi зiзнан-
ня, пише папкi листи, вночi cToiTb замiсть KpicTiaHa пiд балконом дiвчини
й тищем каже вiдоме прохання про цiлунок. Апе саме KpicTiaH потiм
пiдiймаеться на бадкон за винагородою такому красномовству: <Пidнi-
майmеся, зiрвimь пой цвitп жаdоння, ttti пахоtцi ёушi й бDжопuне tлелесmiн-

ня, mу нескiнченну мumь..> <Задазь, тварюко>, - тихо процiджуе CipaHo,
штовхаючи суперника нilору. I поки пара цiлуетьсл CipaHo тихцем ппа-

че, стоячи у TiHi, смакуючи свою квопу перемогу: зРеlлmою, цiпуючu
mремmпuвuмu вусmамu zубu mi, вона цiлуе спова, lцо з Hux зiйulпu хвuлuну
перше.

CipaHo й KpicTiaH йдуть на вiйну. РоЙсана поспiшае за ними слiдом,
закохана, як нiколи в життi. Лuсти,що iй щодень писав CipaHo, розпапи-
ли в нiй пристрасть, i вона врештi зiзнаеться кузеновi, що пюбить у
KpicTiaHoBi не принадну зовнiшнiсть, а палке серце Й витончену душу,що
вона кохала б йрго, HaBiTb якби BiH виявився потворою. CipaHo розумiе,
що вона кохае саме його, але в ту мить, коли BiH навiDкуеться розкрити
таемницю, KpicTiaHa прошива€ ворожа купя,йхлопець гине. Роксана схи-
ляеться над тiпом померпого, й CipaHo усвiдомлюе, TIto втратив дпя зiзнан-
ня спушну мить.

Минають роки, Роксана пiшпаумонастир, але повсякчасно думае про
свого загиблого коханця й перечитуе його останнiй лист,заплямований
кров'ю. CipaHo, вiрний пруг i кузен, навiдуе iT щосуботи, Але цiеi суботи '
на CipaHo напапи чи то попiтичнi вороги, чи то заздрiсники-пiтератори,
тож чоповiк прийшов до Роксани зi скривавленою пов'язкою на годовi,
котру BiH ховае вiд дiвчини пiд капелюхом. Сьогоднi вона вперце показуе

' ,Щорога, коштовна (фр.).
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йому останнiй, поппямований кров'ю лист KpicTiaHa. CipaHo читае lrиста
вгодос, апе несподiвано Роксана усвiдомлюе, що навколо пiтьма. Тодi як
же BiH може розгпедiти Ti вицвiпi спова? Вона вмить усе зрозулriпа: BiH

читае напам'ять лисъ бо впасноруч написав його. Значить, у подобi
KpicTiaHa вона насправдi кохала CipaHo. BiH чоmuрнаёu,яrпь poKiB пРuхову€

свiй сеrcреm, 2раючu ропь BipHoeo Dруzа й ёоmепнuка-весепуна! Апе CipaHo
намагаеться переконати ii, що це неправда. }ri -Hi, пюбе кохання мое, я mебе

нiкопu не кохав!
Проте наш герой почав хитатися.З'явпяються його BipHi друзi й дорi-

кають йому, що так скоро встав з лiжка пiспя поранення. Так Роксана

дiзнаеться, що CipaHo cToiTb на порозi cMepTi. А той, обiпершИсь на дере-
во, нацiлюе шпаry на TiHi cBorx друзiв, нiби вдаlочи свою останню дуель,
а потiм падае, кажучи, що €дина рiч, яку б BiH волiв забрати з собою на

той cBiT незаппямованою - то його плюмаж, tпоп рапасhе (цiею фразою
завершуеться TBip). I Роксана, схилившись, цirry€ CipaHo в чоло.

У ремарках до п'еси про цей поцiлунок педве згадують. Неуважний

режисер мiг би взагалi знехтуЧати цим фактом, але у Moix очах, очах ciM-

надцятирiчного юнака,ця сцена cTa/Ia гоповною. I не лише тому, що Рок-

сана схидилася мя поцiлрку, а тому, що у цю мить CipaHo вперше вцчув
так бпизько бiдя cBorx щiк аромат ii подиху. ЩеЙ цiлунокiп articulo пortis\
був винагородою CipaHo за все, чого його позбавили. I]e сцена, що роз-
чупю€ геть ycix у театрапьнiй залi. I]furyHoK цей був прекрасним, бо у мить,
коли CipaHo нарештi отримав його, Роксана знову, i цього разу навiки,
покидала його. Та саме цiею миттевiстю (вiдчуваючи себе единим цiлим
з героем) я найбiльше пишався. Я помирав на вершинi щастя, жодного

разу не торкнршись KoxaHoi, пишивши ii у небесному cTaHi неспаппю-
женоi, непорочноi Mpii.

Iм'я Роксани тепер жипо в моему серцi, лишидося надати Йому подо-
би,пиця.Ifим лицем стало обпиччя Лiди Саба,

Як переповiдав менi,Щжаннi, одного дня я побачив, як вона сходить
схiдцями. I цiеi митi вона стала моею назавжди.

Про свою слiпоту, якоi BiH так остерiгався, Й про свою короткозорiсть,

що все пожадпивiше забирала його зiр, Папiнi писав таке: <Все перед
очима розпливаеться, неначе у легкiй-пегкiй поволоцi, поводоцi всеохоп-
пивiй i невiдступнiй. Увечерi, коли я дивпюсь на них вiддаля, Bci фiryри
MeHi пrryтаються. Чоловiк у плащi може видатися жiнкою. Один спокйний

'У мить cMepTi (паtп.),
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вогник - червоною смугою, човен, що йде униз рiчкою, - чорною ппя-
мою, що пливе за течiею. Обдиччя видаються бiлими плямами, а BiKHa -
пдямами темними на тлi будiвепь; MeHi здаеться, що дерева - то тьмянi
i компактнi ппями,що виступають з тiней, i лише три чи чотири найбiль-
ших зiрки на небосхипi сяють дJIя мене). Те ж саме наразi вiдбуваеться зi
мною у мо€му cHi неспання. Вiдколи я прокинрся й користуюся пос/ry-
гами cBoei пам'ятi (коли це бупо, кiпька секунд тому чи кiпька тисячопiть?),
я знаю Iеть усе. Я можу у найдрiбнiших дета/Iях згадати cBoix батькiв,
Граньйоло, пiкаря Озiмо, вчителя Мональдi й Бруно, я пам'ятаю'rxHi об-
пиччя, пам'ятаю запalх, тембр голосу. Все навкруги я баry в ясному свiтлi,
все, oKpiM обличчя Лiпп. Якна свiтлинах, де обличчя закривають дрiбни-
ми квадратиками, щоб не можна було вгадати неповнопiтнього зпочинця
чи Hi в чому невинну дружину якогось чудовиська. Бачу невагомi обриси
Лiлиу чорному шкiпьному нагруднику, бачу, як дегко вона ступае i як з
кожним кроком колихаеться ii вопосся, поки я йду за нею спiдом, неначе
шпигуIl, але нiяк не можу зазирнути iй в обличчя.

Я досi намагаюсь побороти перепони на шляху, немов боюся, що не
витримаю того абсолютного свiтпа

Я бачу, складаю для Hei вiршi. Створiння, зzrмкнене у таемницю не-
тривку. Я страждаю, не лише згадуючи свое перше кохання, а ще й вiд
того, що не спроможниЙ пригадати ii посмiшку, пару рiзцiв, про якi зга-

дував чортiв [жаннi, що все знае й усе пам'ятае.
BTiM, не поспiшаймо,хай пам'ять iде впасним темпом. Наразi й цього

достатньо. Якби ядихав, дихання мое зараз стало б спокiйнiшим - я вiд-
чуваю, що майже прийшов. Лiла вже за пару KpoKiB.

Бачу, як ступаю у дiвчачий кпас, щоб продати'iм кiлька квиточкiв. Бачу
оченятка, як у тхора. I-!e HiHeTTa Фоппа. Дещо бпiденьку Сандрину. А от
i Лiла. Я стою поруч, розв:Dкаючи ii дотепами, начебто шукаю здачу, Пев-
на рiч, у мене ii немае - так я якнаЙдовше зможу простояти поряд зi
сво€ю святинею, чие обпиччя й досi розппива€ться, як на eKpaHi телека,

що накрився.
Вiдчуваю,як серце мо€ переповнюеться безмежною гордiстю за теат-

рапьну виставу, щойно я покдав за щоку пастипку, наслiдуючи панi MapiHi.
Мене переповнюе несказанне вiдчуття абсодютноi, безмежноi впади. На-
ступного дня я намагався пояснити ,Щжаннi cBoi вiдчуття:

- Розумiеш, це ефект посилення, диво, що створю€ться у гучномовцi.
Витрачаючи MiHiMyM енергii, ти провокуеш вибуь вiдчуваеш, що малим
зусиппям генеру€ш надзвичайну сипу. У майбутньому я мiг би стати ве-

ликим тенором, через якого шаленiли юрби народу, або героем, що пiд
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звуки (МарсепьФи> веде за собою на криваву бйню десятитисячне вiй-
сько, Але я впевнений, що HaBiTb тодi я б не мав такого п'янкого вiдчуття,
як r{ора ввечерi.

Наразi я почуваюся саме так. Я стою на сценi i ганяю у poTi пастип-
ку, с/ryхаючи веселе ревiння пубпiки. Я приблизно знаю, де сидить Лiла,
бо перед виставою трохи вiдсунув завiсу й мимохiдь глянув у зап. Та
повернутися у той бiк i погпянути на Hei я не можу, бо тодi увесь но-
мер - коту пiд xBicT. Моя панi MapiHi, ганяючи пастипку в poTi, мае
стояти до гпядачiв боком. Я ганяю пастилку, кохкаючи якусь маячню
(BTiM, i сама панi MapiHi говорипа досить безгпуздо). Я BciMa думками
дину до Лiли,i хоч я iT не бачу, знаю, що вона на мене дивиться. Я пере-
живаю цю мить спави майже як здягання, у порiвняннi з котрим моя
перша ejoculatio praecox над фоткою Жозефiни Бейкер була просто ба-
надьним чханням.

Мабуть, саме пiсля таких diдчуттiв я вирiшив поспати дона Ренато з
yciMa його закпиками пiд три чорти. Який сенс у плеканнi такого почуття

у rпибинi серця, копи ми не можемо сп'янiти вiд нього удвох? KpiM того,
коли ти закоханий, хочеш, щоб вона знада про тебе геть усе. Вопum est

difusivum sui|. Я iй у всьому зiзнаюся.
Завдання бупо таким: перехопити iT дорогою додому, коли вона йшпа

эi шкопи без подружок, сама. Щочетверга ocTaHHiM уроком вона мапа
гiмнастику, а додому повертадася бпизько четвертоi. Я кiпька днiв готував
передн€ сIIово дпя пiдступу. Скажу щось дотепне, на зразок <не rlякайся,
я не грабi;rкник>, а вона усмiхнеться. Я скажу, що зi мною коiться якась

дивина, що ще нiколи не вiдчував нiчого подiбного й що, може, вона б
змогла MeHi допомогти... <I_{iKaBo, що ж це з ним коiться? - подумае
вона, - Ми ж ледве знайомi, може, йому до вподоби одна з Moix подруц
а BiH соромиться до Hei пiдiйти>.

А потiм вона, як Роксана, вмить усе зрозумiе. Hi-Hi, пюбе кохання
мо€, я тебе нiкопи не кохав, Отак, чудова стратегЬ. Сказати, що я ii не
кохаю, а потiм впбачитися за незручностi. Вона тут-таки розкусить мою
lслтрiсть (авжеж, хiба ж вона не рrёсiеusе?).I може, вона н:rхилиться до
мене й cKzDKe щось - та хоч би <не клей дlryня, хлопчеr, аде вимовить
це з якоюсь неочiкуваною нiжнiстю,3ашарiвшись, вона торкнеться ру-
кою Moei щоки. Загалом початок я покпав просто незрiвнянний - ше-

деврадьно хитро й витончено, встояти нема€ шансiв. Так я думав, бо

l Благо поширю€ться поза своiми межами (лаm.).
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у сво€му KoxaHHi я й думати не xoTiB, що вона може не вiдповiсти на Moi
почуття. Помидявся, як i Bci закоханi. Я вiддав iЙ свою душу й вiд Hei
попросив того ж, апе так трапlrя€ться вже coTHi й coTнi poKiB. Iнакше 6
не iснувапо лiтератури.

Обравши сrгFцний день i пiдготувавши Bci умови дrul вдалого ско-

ристання Нагодою, за десять четверта я вже стовбичив перед ворiтьми ii
будинку. За п'ять хвипин MeHi спало на думку, що навколо шаста€ забага-

то пюду, тож я вирiшив почекати всерединi,6iля самих сходiв.
Мiж за п'ять четвертою й п'ять на п'яту минупо кiлька столiть, i ось

я почув, як вона зайшла у пiд'iзд. Лйа спiвала. Якась пiсенька про допи-
ни. Я HaBiTb зараз можу наспiвати мотивчик, але спiв уже не пригадую.
У Ti роки пiснi були просто бридкими, не те що у часи мого дитинства.
Тупi пiснi тупого повоення: <Еупапiя Торрiчеллi з Форпi>>, <<Гасконськi ка-

D еrпu>>, <<Пожежнuкu В iё жу>, < О й, яб пука, ой, яблу ка>>, щонайбiльше соппи -

во-слинявi зiзнання у KoxaHHi на кшталт: <<JIеmu, небесно cepeHado>, чи
<<\оснуmu у mвоiх обiймаэо>. Я ix ненавидЬ. Та хоч кузен Нуччiо витан-

цьовував пiд американськi ритмиl д}мка про те, що iЙ теж можуть бути

до смаку подiбнi завивання, миттю мене охоподила (вона ж бо мапа бути
витонченою, як Роксана). BTiM, сумнiваюся, що в Ti yLвипини я взагалi мiг
тверезо мислити. Впасне,я не досIryхався,я просто з нетерпiнням чекав

на iT появу. Я чекав цiлiсiньких десять секунд, млiючи у тривожнiй не-

скiнченностi.
Я зробив крок уперед саме в ту мить, коди вона пiдходила до сходiв.

Якби MeHi переповiдав цю прикпючку хюсь iнший, я б ще додав, що за
таких обставин потрiбнi арки на тпi - дпя посилення очiкування й ство-

рення вiдповiдноi атмосфери. Та наразi MeHi б цiлком вистачило закадро-
Boi пiсеньки,яку я,iй-6о, вже чув на власнi вуха. Серце капатадо так ос-
каженiдо, що я ще тодi, у ту caMiciHbKy мить, мiг би вирiшити, що воно у
мене нездорове. HaToMicTb з мене фонтанувала якась дика енергй, я був
готовий до купьмiнацii.

Пiдiйшовши, вона здивовано зупинидась.
Я спитав:

- Чи тут мешкають Ванцеттi?
Вона вiдповiпа, що Hi.

Ъдi я сказав:

- ,Щякую, Перепрошую, я помипився адресою,
I пiшов.
Ванцеттi (що це ще в трясця за однi?) - у панЩi це бупо перше

прiзвище, що спало MeHi на думку, от я i бовкнув. YTiM, того ж вечора
я переконував себе, що зустрiч усе ж таки пройшпа вдадо. Я виявив
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дивовижну кмiтпивiсть. Якби вона розсмiяпася, сказавши: <Що це ще
тобi вдарило в голову; звiсно, ти дуже милиil,, i я тобi вдячна, аде у
мене зовсiм iнший на думцi>, то що б тодi MeHi було робити? Викину
ти ii з голови? Через приниження почав би вважати ii безнадiйною

дурепою? Я б причепився до Hei як реп'ях i ще кiлька днiв чи HaBiTb

мiсяцiв вичiкував би спушноi наIоди, ставши у лiцеi посмiховиськом?
А так, не зiзнаючись, я зберiг усе, що вже мав, разом з тим нiчого не
втративши.

Я був абсопlотно впевнений, що думками вона з кимось iншим. Час
вiд часу перед подвiр'ям лiцею з'являвся високий бiлявий студент.3вапи
його BaHHi, не знаю, iм'я то було чи прiзвище. I коди BiH мав на шиi ппас-
тир, весело-розпусним тоном розповцав усlм друзям, що то у нього зви-
чайна сифiлома. Апе якось BiH заявився на <Веспi>.

Мотоцикп <Веспа> з'явився зовсiм недавно. Похизуватися ним могrtи
пише (як називав rx мiй тато) дуже розбещенi дiти. А от для мене мати
такий мотоцикд було все одно, що пiти у театр i побачити там балерин у
спiдньому. ДIш мене це було грiховодництвом. [ехто сiдпав <Веспу> прос-
то бiля шкiльного подвiр'я, а дехто txaB на пдощу i розводив там HecKiH-
ченнi TepeBeHi на паркових павкzlх побiпя зазвичай знидiлого фонтана.
Хтось розповiдав ппiтки про обудинок терпимостi> й про журнали з Ван-

дою Ocipic'. I Ti,xTo переповiдав хоч щось таке, набуваIIи в очuлх товаришiв

дещо copoмiTHoi харизми.
<ВеСпа> у Morx очах була неподобством. Не спокусою, адже я й думати

не смiв,щоб мати щось подiбне, а свiдченням, свiдченням водночас явним
i непевним, того, що може статися, коли хлопець увозить дiвчину, що,
немов амазонка, сидить на задньому сидiннi його мотоцикла. I_{e не був
об'ект жадання, <Веспа> була симвопом незадоволених бажань, Незадо-
вопених через мою добровiпьну вiд цього вiдмову.

ТЬго дня, коли я повертався з площi MiH(eTTi, аби, як завжди, пе-

рестрiти ii з подружкою дорогою додому, я побачив ii, але без дiвчат.
Я прискорив крок, боячись, що якесь ревниве божество забере ii у мене,
але стадося дещо жiлх/Iивiше, аж нiяк не божественне, а якщо й стосу-
валося воно божественностi, то лише пекедьноi. Вона й досi стояпа бiля
подвiр'я, наче на когось чекаючи. I ось пiд'tхав BiH, BaHHi, на (Веспi).
Вона злiзла на мотоцикл i, неначе звичним рухом, обвила руками його
торс. I гайда.

| Ванёа Осфiс (справжне iм'я - Анна Менцiо, 1905-1994) - вiдома iталiйська
актриса, спiвачка i танцЬниця.
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У Ti часи KopoTKi спiдницi майже до колiна, що були в модi в пово€н-
Hi роки, а також спiдницi-дзвiночки, якi так були до пиця дiвчатам Рiпа
Кiрбi у перших аiiерI,Iканських повоенних KoMiKcax, поступилися мiсцешr

широким дов[],INI спlдницям, що доходили аж до середини литки.
BTiM, нова п{ода не була бiльш цнотливою. Навпаки, ii грацiйнiс,rь була

такою кокетливо-розпчсною, елегантнiсть такою багатообiцяючою, а над-
то як rrодiп спiднлrцi розвiвався вiд вiтерцю, коли дiвчина зникаrIа за о6-
picM, обiймаючи свого кентавра.

Ti спiдницi були Bciпt - сором'язливо-iвабпивим гойданняпt вiд по-

диху BiTpy, спокуuIанняN{ неоглядною хоругвою. <Веспа> ведичI]о вiдда-
лялася, HeI\4oB корабепь, що лиша€ у сво€му KЙbBaTepi шум;rив,rz пiну
й грайливо-мiфiчних дельфiнiв.

Того ранку вона зникла за обрiем, летячи на <Веспi>, що вiдтодi стала

дrlя мене символом страждань i марних пристрастей.
I знову передi мною майорiе спiдниця, орифлама ii волосся, аде зFIo]]у

ж TaKI.I лише зl спини.

IIро це MeHi розповiв Щжаннi. Протягом ycix вистав Альф'ерi, tIIo ми
колись ходигlи дивитися до AcTi, я споtдядав ii потилицю. A.lre BiH забув

розповiсти luleHi - чи то я просто не дав йому на це часу, - про ше одriн
похiл до театру. ffо MicTa тtриiхала трупа, щсl стави/Iа <CipaHo>. t]e була
моя перша наtода побачити театральну постановку цього ростанiвського
тRору, тOж я tIопрохав кiльксlх друзiв дiстати квиткI4 у партер. Я лерел,lу-
вав надзЕI4чайrrу насолоду, те, як гордо я зможу промовляти реп.iriки
у ключовI,{х сценах вистави, перш нiж цi слова вимовдять актори.

l'- _
ф
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Ми прийшли загодя, мапи мiсця у другому ряду. За кiпька хвидин до
початку вистави почав з аповнюв ат ися перпий р яд, i ьиявипося, що перед
нами сидiтимуть дiвчата. HiHeTTa Фоппа, Сандрина, ще кiпька iнших дiв-
чат i Лiла.

Лiпа сидiла перед ,Щжаннi, аде поз:л;як ми сицiпи поруч, я знову мав
можливiсть спогдядати ii потилицю. BTiM, трохи розвернувши голову, я
мiг бачити Ti профiль (обличчя досi розппива€ться у квадратиках). Вони
швиденько з нами привiтапися, ой, ви теж тут, якиft збir,та й по всьому.
Як сказав ,Щжаннi, вони вважапи нас ще занадто мадими. Хай я був героем
з пастипкою за щокою, але дпя Hei я був усе одно, що Джаннi й Пiнотто:
з'iхнiх жартiв можна посмiятися, аде в таких не закохуються.

YTiM, MeHi й цього бупо вдостадь. Iти крок у крок iз <CipaHo>, реплiка
за реппiкою,it бачити ii поруч себе - ось вiд чого я безмежно чманiв,
голова йшла обертом. Я гадки не маю, якою була Роксана на сценi,6о моя
Роксана сидiла поруч: я бачив ii зi спини, повсякчасно дивпячись на Hei

скоса. MeHi здавалося, я вiдчуваю, що у виставi i] наЙбiльше розчупюе
(кого ж не розчулить <CipaHo'>, вiд якого HaBiTb кам'яне серце заплаче), й
часто уявдяв, що насправдi воно розчулюеться не через CipaHo, а через

мене i длrI мене. Бiпьшого жадати я не мiг: я, CipaHo Й вона. Bci решта -
безкровна cipa юрба.

У ту мить, копи Роксана нахилидася, щоб поцiлувати CipaHo у чоlIо, я
почувався з Лiлою €диним цiпим. У ту мить,хай HaBiTb не усвiдомпюючи,
аде вона не могпа мене не кохати. Врештi, CipaHo чекав довгi роки, поки
Роксана все зрозумiе. От i я почекаю. У той вечiр я був за кiлька KpoKiB
вiд емпiрея.

Любити потиIIицю. I жовтий жакет любити. Жакет, у якому вона якось
з'явипася на порозi школи, заlrдята паскавими весняними промiнчиками.
Жакец про який я писав вiршi. Вiдтодi я не мiг диви,гися на жiнку у жов-
TiM жакетi без манливого хвилювання й нездоданноi ностадьгii.

Я пише тепер зрозумiв, що саме мав на увазi ,Щжаннi: я все життя у
кожнiй своiй любовнiй пригодi шукав обпиччя Лiпи. Я все життя сподi-
вався зiграти разом з нею кiнцеву сцену ростанiвського <CipaHo де Бер-
жерака). Отже, мiй напад спричинив шок вiд усвiдомлення того, що та-
кого права мене назавжди позбавили.

Тепер я усвiдомпюю, що саме Лiпа у Moi шiстнадцять дада MeHi надiю
забути все те, що трапиllося у.Щикому Яру, вона показала MeHi, як знову
попюбити життя. Своiми кводими вiршиками я замiстив кВправи у бпагiй
cMepTi>. Лiпа була поряд, я не кажу, що моя, але вона була пор1^l мене, з
не'ю я (як же ж це сказати?) прожив cBoi пiцейськi роки на пiдйомi, поводi
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примирившись з MoiM дитинством. Лiда несподiвано зникда, й до самого
вступу до унiверситету я спантедичено простирчав на пiмбil, а потiм, коди
враз назавжди зникли символи мого дитинства - мiй дiд, Moi батьки, -
я вiдмовився вiд будь-яких спроб позитивного переосмисlIення. Я прос-
то витiснив дитинство зi свого життя й розпочав усе з нуля. З одного боку,
я BTiK у царину фiпопогii, TaKoi втiшноi й пiдбадьорливоi, написавши дип-
дом на тему <Нурпеrоtоmасhiа Poliphilb>, а не з icTopii руху Опору. А з iH-
шого - зустрiв Паолу. Але, якщо вiрити Щжаннi, десь гпибоко в MeHi за-
ховалось невдоволення. Я витiснив з життя все, oKpiM обличчя Лiпи.
Я шукав його у натовпi людей, сподiваючись знову зустрiти ii, хоча йшов
не назад, як це робиш, коли шукаеш когось померлого, а завше вперед,
шукаючи, як я тепер достеменно знаю, H:lMapHe.

Проте у мого теперiшнього сну е перевага: попри його раптовi, па-
бiринтоподiбнi KopoTKi замикання, я все ж чiтко усвiдомлюю поспiдов-
HicTb епох. Ъпер я можу блукати цим пабiринтом у обидвох напрямк.lх,
не звaDкаючи на стрiлки-покaDкчики, що розставив час на мо€му шJIяху.

Моя перевага в тому, що тепер я можу про)шти життя, не прямуючи
вперед чи назад, i мiй хiд по коду може тривати цiлiсiнький геопогiчний
пласт; i у чьому копi, чи то на цiй спiралi, Лiда повсякчасно й навiчно
поряд: поряд у кожну мить мого танцю принадженоi бджiлки, що
сором'язпиво кружляе навколо жовтого пилку ii жакета. Вона поряд зi
мною так само, як Ведмежатко Анджепо, лiкар Озiмо, пан П'яцца, Аду-
ся, тато й мама, дiдусь. Я пам'ятаю аромати тих poKiB, запахи страв з

KyxHi, гармонiйно й мипосердно згадую жаску нiч у Щикому Яру, i Гра-

ньйодо згадую теж.

То такий уже я себепюбець? Паопа разом з доньками чека€ на мене по
той бiк, Саме завдяки iM я мiг безболiсно шукати Лiлу, чо повсякчас бупа

у rлибинiмоеi душi, цiпих сорок poKiB, усе ж не вiдриваючись вiд землi,
не втрачаючи зв'язку з дiйснiстю. Вони вивепи мене з мого замкненого
cBiTy, i хоч я блукав помiж iнкунабулами й пергаментами, я все ж таки
зародив нове життя. Вони страждають, а я почуваюся бпаженним. Апе яка
ж моя в TiM вина, що повернутися до них я не можу, тож чи не слушно
буде MeHi насододжувжисяцим пiдвiшеним станом? Настiпьки пiдвiше-
ним, що iнодi я починаю пiдозрювати, що мiж MoiM теперiшнiм i тим
моментом, коди я знову приiltду до тями й опинюся там, де й був, проми-
нуло пише кiлька секунд, хоч я й прожив безмапь двадцять poKiB свого

| Лiмб - у катопикiв - мiсце помiх< пеклом i раем, де перебувають душi правед-
никiв, що померли до пришестя Христа, а також душ1 нехрещених немовлят.
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життя. Як yBi cHi, коли iнодi достатньо дише задрiмати на хвильку, й ти
вмить проживеш довry-довгу iсторiю.

Можливо, я й справдi пежу в KoMi, i все це зовсiм не згадки, а сон.

Бувають же сни, коли вида€ться, що це TBoi спомини, й ти вiриш, що вони
справжнi, а прокинувшись, з жаrlем усвiдомпюеш, що Ti спогади були не

твоiми. Нам сняться чужi спогади. Наприклад, MeHi часто снилося, що я
нарештi повернувся в якийсь будинок, де я не був уже багато poKiB, апе

куди давно варто б!ло б повернутися, бо то наче бупо мое секретне по-
мешкання, в якому я колись лишив багато cBorx речей. YBi cHi я пречудо-
во пам'ятав кожен предмет мебпiв i кожну KiMHaT1,. Мене надзвичайно

дратувало, копи я достеменно знав, що за вiтальнею, у кiнцi коридору, що
веде до пазнички, е дверi, за якими знаходиться ще одна KiMHaTa. Але от
Hi - немае i] там i близько, немов хтось замурував. Отох я просинався,
сповнений бажання й ностапьгii за MoiM таемним сховком, та щойно пiд-
водився з лi-lкка, усвiдомлював, що спогад наrrежить cHoBi, й я аж нiяк не

мiг пригадувати той будинокi позzлrlк - принаймнi у моему свiдомому
життi - його зроду й близько не бупо. Ъж я часто думав, що yBi cHi ми
заволодiваемо чужими спогадами.

Проте зроду зi мною не бупо такого, щоб я спав й yBi cHi бачив ще
один сон, достоту як це вiдбуваеться зi мною наразi. Ось вам i неспростов-
ний доказ, що я не спдю. Поза тим, у cHi ж yci споIади розмитi, непевнi, а

я от пам'ятаю cTopiHKy за сторiнкою, картинку за картинкою, все з того,

що я нагортав у Сопарi за ocTaHHi два мiсяцi. Я приrадую те, цо дiйсно зi
мною сталося.

BTiM, хто ж це MeHi сказав, що все, про що я згадував у цьому cHi,

справдi зi мною трапилося? Може, у Morx батькiв обличчя бупи зовсiм
iншi, i не було нiколи aHi лiкаря Озiмо, aHi Ведмежатка Анджело, aHi ночi

у Дикому Яру? Ба HaBiTb гiрше: MeHi наснипося, що я rrрокинувся у лiкар-
Hi, втратив спогади, маю дружину на iм'я Паопа, двiйко доньок та ще й
трьох онrIат. Може, я нiколи не втрачав пам'ятi й насправдi е зовсiм iH-
шою особою (i один Бог зна€,хто я € насправдi) й через пихi пiдступи долi
опинився у такому cTaHi (чи то у KoMi, чи то на пiмбi), а все iнше - то
пише ббрази, що виринають з туману через оптичний обман. Iнакше чому
все те, що я вважав своiми споминами, аж до цiеi митi пронизане тума-
ном? Отож це дiйсно знак, i мо€ життя € coHl. Ну ось, я знову кидаюсь

цитатами. А що як yci цитати, котрими я закидав лiкаря, Паолу, Сибiптry,
якi промовляв сам до себе, бупине витвором того ж таки невпинного сну?

l <Життя 
- це сон) - 

п'еса iспанського драматурга Педро Капьдерона де да
Барки (lб00-1681).
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Не бупо нiякого Карду.lчi, Елiота, Паскопi чи Гюiсманса i геть усього того,
що я вважав своiми енцикдопедичними спогадами, Столиця Японii не
ToKio, а Напопеон не лише не помер на ocTpoBi Святоi €лени, а HaBiTb i не

родився. Що як усе, що icHye навкопо мене, - парапепьний ycecBiT, у яко-
му казна-яке теперiшне й невiдомо яке минуле? Що як iстоти навколо
мене, та й я сам, загалом ми Bci, вкритi зеIIеною /ryскою i маемо по чотири
вусики над cBoiM €диним оком?

Стверджувати, що все зовсiм по-iншому, звiсно, я не можу, Бо якщо я
вигадав цiлийусесвiт пише у своiй гоповi, BcecBiT, де icHye не лише Паопа
з Сибйлою, а де була написана кБожественна комедiя> i де витадали атом-
ну бомбу, тодi б я задiяв таку вигадкову здатнiсть, що перевершу€ будь-якi
мождивостi iндивiда, - бо я й досi вiрю у те, що я все-таки iндивiд, i до
того ж таки дюдський,ане попiп поеднаних помiж собою мiзкiв.

А що як це все-таки Хтось показуе MeHi фiпьм просто у мiзках? Може,
я пише мiзки в якомусь розчинi чи в бульйонi мiкробних культур, у
скпянiй баночцi на кшталт тих, у яких плавали собачi яfury? Чи у фор-
мапiнi, i хтось б'е мене розрядом, щоб я думав, що тiпо у мене бупо справж-
не i що IIaBKo/Io були подiбнi до мене iстоти, копи насправдi icHye пише
мозок i Манiпулятор. Але якби ми дiйсно бупи пише заформалiненими
мiзками, чи спроможнi ми усвiдомпювати, що ми заформалiненi мiзки, чи
все ж таки стверджуватимемо, щ9 ми е дещо зовсiм iнше?

Якщо все caJ\,Ie так, тодi MeHi нема чого робити, як пише чекати наступ-
них подразнень. Iдеальний глядач - проживу цiлiсiнький свiй сон, як
безкiнечний кiносеанс, з непохитною вiрою в те, що фiльм - про мене.
Або не так:,увесь мiй сон - то пише фiльм номер десятьтисячдев'ятсот-
дев'яностодев'ять, а Bci попереднi десять з гаком тисяч я вже прожив.
У одному ототожнював себе з Юпiем I]езарем i перетинав Рубiкон, страж-

даючи,як вiп на бiйнi, через двадцять три кинджальнi рани, в iншому був
паном П'яцца й набивав оIryдапо даски, а в наступному - Ведмежатком
Анджело, що без угаву питалося, чому ж його палять у грубi пiспя стiль-
кох poKiB шанобливоi й BipHoi сiryжби. Я б HaBiTb мiг бути Сибiплою, що
не мае спокою, питаючи себе, чи забув я наш роман. Наразi я е тимчасовим
MoiM <я>, а ншавтра я перетворюсь на динозавра, котрий переживае на-
стання льодового перiоду, що принесе йому смерть, а пiслязавтра обер-
нусь на абрикосину, горобця, гiену чи тростину,

Все, не здамся без бою, хочу знати, що я i хто я. Одне пиш знаю досте-
менно: спогади, що виринають на початку Moei коми, чи принаймнi того,

що я вв:Dкаю комою, тьмянi, затуманенi й схожi на мозаiку: непослiдовнi,
непевнi,розiрванi на окреме шмаття,розпорошене на крихти (чомуя нiяк
не згадаю обличчя Лiпи?). А от згадки, що я маю про Солару, про свое
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перебування у Мiпанi пiспя повернення до тями - яскравi й зрозумiпi,
вибудовуються у чiтку логiчну послiдовнiсть. Я можу абсопютно точно
визначити часовi вiдтинки, з певнiстю сказавши, що Ванну на площi Kai-

ролi я зустрiв ранiше, анiж побачив на ринку Кордузiо собачi яйця у фор-
малiнi. Певна рiч, могпо статися i так, що yBi cHi однi спогади MeHi насни-
лися цiлком чiткими, а iншi - потьмареними, апе саме ця очевидна

рiзниця наштовху€ мене на одну думку: аби вижити (кумедний виспiв як
дпя того,хто вже може бути трупом),я маю знати напевне,що Граньйоло,
Паопа разом iз Сибiлдою, моя студiя, Bci подiiу Соларi, вкпючно з Амалiею
i ii iсторiею про дiда й пляшечку з рициновою оlli€ю,6упи справжнiми
спогадами мого життя. I тут ми будемо поводитися так само, як i в нор-
мадьному, звичному життi: звiсно, ми можемо здогадуватись, що нас во-

дить за носа здостивий генiй-капосник, апе задля того, щоб мати змоry
жити дапi, поводимося так, нiби все, що вiдбуваеться з нами, - то щира
правда. А якщо ми дамо собi водю й почнемо сумнiватися, що поза нашою
свiдомiстю icHye життя, нашому дйнню гаппик, i в oMaHi, творенiЙ зпо-
стивим генiем-капосником, ми гепнемося зi сходiв чи rиrнемо з голоду.

Я писав cBoi вiршi про Створiння у Соларi (що все-таки icHye), але про
те, що це Створiння дiйсно iснувапо у моему життi i що його звали Лiла
Саба, MeHi телефоном розповiв Щжаннi. Отож, HaBiTb у моему cнi Ведмедик
Анджело може бути уявним, а от iснуванняЛiпи Саба - то е доконаний
факт. З iншого боку, якщо все це дйсно лише сон, то чому б цьому сну не

розщедритися й не повернути MeHi обпиччя Лiпи? Зазвичай yBi cHi нам
являються небiжчики й кажуть виграшнi номери потереi, то чому l*( саме

у примарi в образi Лiди MeHi вiдмовлено? Ъж, якщо MeHi не вда€ться
згадати геть-чисто все, то це тому, що поза MoiM сном, потойбiч, cToiTb
бпокпост, що з якихось невiдомих причин не пускас мене на iнший бiк.

Звiсно, жодне з Motx припущень не тримаетьсякупи.Я прекрасно мiг
бинамарити собi той блокпосц а Манiпулятор (чи то через свою зlrо-
стивiсть, чи то навпаки через милосерпя) вrлмовився повернути MeHi Лiпу,
Адже yBi cHi тобi явпяються добре знайомi пюди, ти знаеш, хто вони, апе
обпич не бачиш... BTiM, нiщо з того, у чому я себе переконую, не витримуе
перевiрки логiкою. Але саме той факц що я можу миспити логiчно, й до-
водить, що я не спдю. У cHi не бувае логiки, а якщо ти вже спиш, то не
жапiешся на нелогiчнiсть сновидiння.

Отож я приймаю за напежне, що icHye певний порядок речей, але MeHi
все ж дуже кортить дiзнатися, кому ж це вдарить у голову прийти у Moi
думки, щоб зi мною посперечатися.

Якби я лишень побачив обпиччя Лiпи, я б напевно знав, що вона дiй-
сно iснувала. Гадки не маю, у кого просити допомоги, тож маю дiяти са-
мотужки. Адже попросити когось поза моею свiдомiстю не вийде, бо Бог
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чи Манiпупятор, якщо, звiсно, TaKi iснують, знЕlходятьa" .roau MoiM сном.
А нитка iз зовнiшнiм cBiToM у мене розiрвана. Може, звернутися до яко-
rось приватного божества? Звiсно, не такого всемоryтньопо, апе воно при-
наймнi було б MeHi вдячне, що я вдихнув у нього нове життя.

Стривайте, до кого ж MeHi звернутися, як не до пюбоi царицi Лоани?
3наю, знаю: я знову звертаюся до cBoei паперовоi пам'ятi. BTiM, на гадцi у
мене не цариця Лоана зi cTopiHoK KoMiKciB, а моя Лоана, миlIа оку, набагато

бiпьше неземна й безтiлесна, берегиня поrryм'я вiдродження, що спромож-
на повернути до життя <безжитнi скам'янiпi тiло HaBiTb з найвiддапенi-
шоi минувшини.

Я здурiв? Сюrбнувся (оце яке розумне припущення!), i значить, що Hi
в якiй я не KoMi, а в тенетil( летаргiчного аутизму, й навигадував собi, що
я в KoMi, що мiй сон вiд початку до кiнця - геть чиста вигадка, а отже, я
просто зобов'язаний обернути його на дйснiсть. Стривайте, але який же
навiжений може робити розумнi прип}ryцення? Поза тим, безум визна-
чаеться у стосунку до (умa> iншиц апе позаяк навколо мене немае нiяких
<<iнших>>, единим мiрилом нормальностi е я сам, i едине, що € довкопа
справжнього, - це Олiмп Moix споминЬ. Я ув'язнений у своiЙ понурiй
ycaMiTHeHocTi, у своiй нещаднiй зацикпеностi на впаснiй особi. Апе якщо
я справдi перебуваю у такому cTaHi, тодi нащо рiзнити маму, Ведмедика
Анджепо й царицю Лоану? Я живув розшябанiй онтопогii.I воподiю такою
верховною сидою, що можу створювати впасних богiв i власних MaTepiB.

Ъму я почав мопитись: ;

<О, царице Лоано милосердна, в iм'я твого безнадiйного кохання я не

прошу пробупити зi сну TBo'rx тисячолiтнiх закам'янiлих жертв, а пиш
бпагаю, поверни MeHi одне-едине обличчя... Я закликаю тебе з безоднiх
rпибин свого вимушеного сну, де я побачив те, що побачив, пiдiйми мене

нагору, до примарностi здоров'я>.
Та хiба не траппяеться так, що Ti, хто дивом одужав, щойно увiрувавши

в диво, зцiляпися? I я безмежно жадаю, щоб цариця Лоана порятувапа
мене. Я так напруживсяу цiй надii, що, якби вже не пежав у KoMi, мене 6

знову вдарив iнфаркт.

I врештi, Боже всемоryтнiй,я узрiв.Я узрiв,як апостоп,узрiв мiЙ центр
Апефаl, з котрого засяяв не безмежний свiъ а розсипаний нотатник -

' Ценmр Длефа - образ iз творчостi Хорхе Луiса Борхеса. У притчi <Алеф> у
пiдвалi будинку, котрий мають знЬсити, знarходиться (точка всього>, котру <не бачить
HixTo>. Цiлком випадково цей <центр cBiTy> знаходить поеъ що таким чином ста€
його володарем,
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Зiбальдоне' Motx споминiв. Як топить снiг промiння, так точить снiг
яскравiсть весняна, так листя в вихорi легке знядося, i сплутапись Сибiл-
пи письмена, о вишне свiтло, що у вись звепося2.

Я й справдi, справдi бачив. Але початок мого видiння був настiльки
спiпучим, немов я знову поринув у туманно-непроглядний сон. Не знаю,
чи, може, BBi cHi наснитися, що бачиш сон, аде безсумнiвно одне: якщо
я дiйсно BBi cHi, то сниться MeHi, що я прокинувся й згадав усе те, що
побачив.

I бачу я, немов стою перед бiлоснi;r<ними лiцейськими сходами, якi
здiймаються до неокласичних кодон, що оточували вхiд усередину. Я воз-
нiсся духом i почув ryчний голос, що наказ}ъав MeHi: <Все, що наразi с
перед очима твоiми, запиши у книry твою,6о HixTo не прочита€ ii, адже
тобi пише сниться, що ти пишеш ii!>

А на caMiciHbKiЙ верхiвцi схiдцiв з'явився трон, на якому сидiв чоповiк
з зопотим дицем i монгодьською пютою усмiшкою. Чопо його вiнчапи
вогнi й смарагди, й yci здiймали чашi на йото шану - MiHla, правителя
краiни Монfо.

1 Посипання на ноцтцик <Зiбальдоне> Щж. Леопардi.
2 <Божественна комедйu: <Рай> XXXIII ,64-67.
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Обабiч Мiнfового трону стояди четверо IcToT: Тун з левовою пичиною,
Вупьтан у подобi сокола, Барiн, князь Арборiйський, й Ураца, цариця Ма-
гiв. Вона йшпа сходами у попум'янiм одязi, видаючись величною бпунни-

цею, зодягненою у порфiр та багряницю, вишиту золотом, коштовним
камiнням та пердами, сп'янiла вiд KpoBi людей, що rlрийпlпи з Землi. Спо-
гдядаючи ii, я дивувався задивуванням великим.
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I MiHf, що сидЬ на TpoHi, з:Dкадав судити земJIян, хтиво осмiхаючись,
побачивши [ейп Арден, котру наказав скинути у пащу Звiру, що виходив
13 моря.

Ъй Звiр мав жЕlх/Iивий рiг на чолi, пащеку бездонну, гострющi зуби,
лапи хижоi тварини й хвiсъ як у тисячi скорпiонiв. Щейп ридаючи кдика-
да на помiч.

I примчали на порятунок,flейп пицарi пiдводного cBiTy Ундини на

двоногих гострозубих чудовиiькzlх з хвостами, яку морського змiя...
BipHi Гордону маги мчали на колiсницях iз зопота й коралiв, запряже-

них зепеними грифонами з довгими, вкритими лускою шиями...
Примчали списоносцi Фрii на БiпоснЬкних Птахах iз дзьобами, що

нагадувапи рiг достатку, i врештi, на бiпiй KapeTi, поруч iз I]арицею Снiгiв
летiв сам Флеш ГоРдон, що кричав MiHfoBi, котрий саме збирався дати
початок ведиким змаганням у Монfо, що приЙшпа Його година Й BiH за-
платить за Bci cBoi пиходiйства.
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3а знаком Мiнrа на Гордона з небес почади падати Люди-Соколи, що,
немов рiй сарани, затьмарювали небо, у той час як Люди-Леви з кirтясти-
ми тризубами розсипаlrися пращею обабiч сходiв, намагаючись схопити
Вацнi та Bcix iнших студентiв, що явилися в iншiм poi, де геть yci були на
<Веспах>. Й неможливо бупо передбачити, хто вiзьме гору.

Непевний у резупьтатi Мiнr подае iнший знак - здiйнялися до сонця
його небеснi ракети й вже цiлипись на Землю, копи Гордон подав знак
небесним ракетам доктора Царро, i зпетiли вони у небо, й почалася ве-
пична битва мiж язиками подум'я й шиплячими смертоносними проме-
нями,I здавалося, що зiрки небеснi падапи на земпю, а ракети проникади
в саме небо й, розплавпенi, скручувалися там у трубочки, як скрrIуються
паперовi згортки Книги, й настав день Великоi фи KiMa. I знову падапи
на Эемлю, охопденi багатобарвними спадztх:lми, ракети MiHfa, нищачи на
ппощi Людей-Левiв. I падапи Люди-Соколи, огорненi ппоменем.
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тодi завопав Мiнr тваринндм криком, i попетiв йоrо трон униз схода-

ми, збиваючи Його боязких придворних.
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По cMepTi тирана зникли Bci звiрi, що з'являлися з ycix усюд. Пiд Ура-

цою розiйшлася безодня, на днi якоi кпекотав сiрчаний вир, i прова пипась

цариця туди, а потiм знову сходипа сходинками до лiцею, i над лiцеем
постапо MicTo з кришталю та iнших коштовних KaMeHiB, що сяяло BciMa
весеrlковими кольорами й заввишки бупо у дванадцять тисяч стадiiв, а cTi-
ни яшмовi, як щире скпо, були заввишки сто сорок чотири лiктi.

У ту саму мить, пiспя тривалих ппоменiв i водяних парiв туман розрi-
дився, i я побачив сходи лiцею, вiпьнi вiд ycix чудовиськ,6iлоснiжно-сяй-
ливi проти квiтневих променiв сонця.
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Я повернувся, повернувся до дiйсностi! Сурмлять семеро сурм: з ор-
кестру <Четра> маестро Пiппо Барцiцци, оркестру <Мелодика> маестро
Чiнiко Анджелiнi й оркестру <Ритмо Симфонiка> маестро Альберто Сем-
перiнi. Yci дверi пiцею розчиненi настiж - ii притриму€ мольерiвський
лiкар з <Удаваного хворого) з пастипками вiд головного болю <Фiат>, що,
вдаривши жезлом, сповiщае початок великого ходу ApxoHTiB'.

Першими виitlлlпи чоловiки. Спускаючись сходами, вони стапи по оби-

два боки сходiв, немов стрiй янгопiв, що мають HaMip зiйти з ycix семи
небес, у сорочках у розстрочку ftбiлихштанцях, схожi на шанувальникiв
,Щiани Палмезi,

Побiля пiднiжжя сходiв з'являеться Мандрейк Тhе Magician, BiH сприт-
но крутить своею падичкою. Мандрейк сходить сходами, знiмаючи цилiн-
дра на знак вiтання, i з кожним його кроком наступна сходинка загоря€ть-
ся, й BiH наспiвус: I'll build а Stairway to ParДdise, with а пеw step ev'ry day,

I m going to get there at апу price, Stand aside, I'm on my way!2

| Архонmu - ciM верховнихдухiв,творцi й воподарi матерiального cBiTy.
2 Я зведу сходи до Раю, дiйду туди за будь-яку цiну, вiдiйди, я вже йду, щодня на

сходинку одну (анzл.).
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А зараз Мандрейк тицяе палицею до неба, сповiщаючи появу. Ледi-

Дракон, обтягненоi у чорний шовк. На кожцй сходинцi студенти знiма-
ють перед нею (апелюха на знак зalхоппення,Ъ ВоrrdОвиводить гопосом
саксофона млоено: <<Сентиментапь, ця нiч нескiнченна, цi небеса ociнHi й
троянда зiв'япа, мосму серцю при надii геть усе шепоче про пюбов, мпiю-

_чд в чеканнi щастя вечiрнього у-годину, годину поруч iз тобоюu.

:
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Врештi, слiдом за нею сходять Гордон, ЩеЙл Арден i доктор Щарро, що
вже повернулись на нашу планету, наспiвуючи: <Вlче skies, smilin at mе,
поthЫ but Ьlче skies do I see, Bluebirds, singin а sопg, noйin but bluebirds
all day long>1.

А слiдом за ними з'явдяеться Щжордл< Формбi зi cBoiM укулепе й ви-
спiвуе, посмiхаючись своею кiнською усмiшкою: ItЪ in the air this funny
feeling ечеrlrмhеrе that makes mе sing without а саrе today, as I go on my way,

itЪ in the аiц itЪ in the air..:Zoom zoom zoom zoom high and low, zoom zoom
zoom zoom hеrе we go...2

Наспiвом, скандуючи iMeHa семи царiв Рима, забувши iм'я останнього,
стрiмголов котяться ceMipKo гномiв, слiдом прискоком бiясать MiKKi-Mayc
зi своею подружкою MiHHi, за ними пiд мелодiю <А Пiппо i не знав> пiд

ручку чимчикують Горацiо та корова Кпарабеппа, обтяжена дiадемами з

впасного скарбу. Спiдом поспiшипи Пiппо, Пертика та Пала, Чiп, Курка й
Альваро, майже корсар, поряд - Адонсо-Алонсо на прiзвисько Алонсо,

ранiш засуджениЙ за викрадення жирафеняти, i тут:таки слiдом, пiд руч-
ку, Щiк Фупьмiне, Щзамбо, Барейра, Бiла Маска й Флаттавiон, наспЬуючи
пiсеньку <Ой у лiсi партизан>, слiдом маршем пройшпися геть yci хлоп'ята
з <Серця> Ще Амiчiса, пiд проводом Щероссi, з маленьким ломбардiйцем-

розвiдником, з сардиЕським барабанщиком та панотцем KopeTTi, чия

допоня досi була теппа вiд королiвського потиску. Вони наспiвували пПро-

щавай, Луlано прекрасне, женуть нас без вини, тепер в даllеку дапечiнь
анархiсти мають йти>. Франтi з винуватим виг/ядом плентався в остан-
ньому ряду, наспiвуючи <Люлi, rlюлi, заснЙ, Icyce пюбий..,>

Спапахнув феерверк. 3аддяте сонячним промiнням небо заблищапо

розсипом золотих зiрок, на сяilливi сходинки звалипися Ърмогеновий
Бпазень, що дихае полум'ям, п'ятнадцять дядечкiв Гаетано й Людина-
Пресбiтеро з купirю олiвцiв замiсть водосся, ixHi кiнцiвки знавiснiдо ви-
бивапи чечiтку у ритмi <I аm yankee doodle dandyo, з видань <Бiблiотеки

для юнацтва> вибiгпа цiлiсiнька юрба дорослих та малих: .Щжипьопа, з

Колпефйорiто, виводок Лiсових ByxaHiB, синьйорина з Сольмано, Щжанна
Превентi, Карлетто з Керноеля, Рампiкiно, Едiтта, спадкоемиця Ферпака,

Сюзетта MoHeHTi, Мiкеле з Вапьдарти, Мепьхiоре Фьямматi, Генрiх з Валь-
неве, Валiя та Тамариск, навадою петючих привидiв верховодипа Mepi

l Сине небо надi мною всмiхаеться, навколо диш неба синява, синi птахи спiвають
пiснi, бiльше нiкого - вони диш однt (анzп.).

2 У повiтрi, як у летi, це славне вiдчуття, вiд котрого я безтурботно спЬаю iз са-
мого рання, я пускаюся у путь, у повiтрi, як у петi, до небес i до земпi, ось i ми,..
(анzп.).

26 Умберто Еко 401



Поппiнс, геть yci бупи зодягненi у вiйськовi берети, як у хлопчакiв з ву-
лицi Папа1, i мали довжелезнi носи, як у Пiноккiо. Ритмiчно вибивапи
мипицями KiT та Лисичка вкупi з конвоiрами2.

А потiм, як за знаком психопомпа3, з'являеться Сандокан. BiH зодяг-
нений у TyHiKy з iндiйського шовку, оперезану на тадii широким бдакит-
ним поясом, прикрашеним коштовним камiнням, i тюрбан, закрiплений
дiамантом величиною з вQлоський горiх. З-за пояса виднiеться рукiв'я
пiстоля мистецькоi роботи й ятаган у пiхвах, iнкрустованих рубiнами.
Сандокан виводить cBoiM баритоном: <Майпу, пiд небом Сингапуру, де
пiд укривалом зо/Iотих зiрок зародилось наше кохання), а за ним слi-

дом - його BipHi (тигрики), спраглi до KpoBi, з ятаганами у зубах, нахва-
дюють: <Момпрасем, наша фпотилiя, що потiшалася з англiйцiв, звитягу
несе над Мальтою, Апександрiсю, Судою й ГiбралтароМ...>

А ось i CipaHo де Бержерак, вийняв шпаry з пiхов i, наспiвуючи бари-
тоном трiшки у Hic, звертаючись широким жестом до глядачiв, запитуе:
а чи знаете ви мою сестричку, дивачку модернову й симпатичну, в cBiTi не
знайти iншоi TaKoi, щоб танцrOвапа буri-вуri, з усмiшкою щирою, ангпiй-
ською звабливою тобi шепотiгiаfоr you.

За CipaHo з'явдя€ться MaHipHa Жозефiна Бейкер, але тепер уже голень-
ка, хiба що оперезана банановою спiдничкою навкодо стану, просто як Ti
ка/Iмички з книжечки <Раси й народи землi>, й нiжно наспiвуе: <О, як
страждаю й мучуся я,пиш подумавши, як згрiшив я проти свого Отця...>

Щапi, спiваючи, що кохання такого бiпьше не бувае, йде сходами ,Щiана
Папмезi: <Il ny а pas, il ny а pas d'amour hеurечхu, спiдом Янез де Гомера

щебече на iспанський манер <О, Mapic, ла О, дай поцiпую тебе, о Mapie,
ла О, як жадаю тебе кохати, пиш погдяну на тебе одненьку й не можу
встояти, рiдненька); до них приедну€ться пiльський кат з Ледi BiHTep. BiH,
крiзь сльози, промовляе: <Твое волосся - золоте колосся, жаданi вуста,
одним ударом годова з пдечей TBoix зпiта - чччик, покотидась чарiвпива
гоIIова Мiледi з випеченою лiлiею на чопi, котиться, котиться сходами
вниз, майже до Motx нiг>, i ось вже чотири мушкетери виводять фальце-
тами: <She gets too hungry for dinner at eight, she likes the theater and печеr
comes late, she печеr bothers with people shed hate, thаtЪ why Milady is а
trаmр!>а Спiдом спуска€ться Едмон,Щантес, приспiвуючи: <О, друже мiй,

| Хпоп'яmа з вулuцi Пала -- персонажi з повiстi Ференца Мопнара (l878-1952) -
угорського дитячого письменника.

'Йдеться про пepcoнrDKiB <ПiЬоккiо> Карло Коплодi,
3 У грекiв: провiдник душ у царство мертвих, наприклад Гермес.
а О восьмiй вона вже дуже зголоднiла, ревно до театру ходить, але нiколи пiзно не

приходить, на ненависЕий пюд чхати вона хотiла, ох, Мiледi, яка ж вона повtя| (Днzл.).
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друже мiй, я опдачу рахунок твiй>, виходить абат Фарiа, зодягнений в
мiшковинну сутану, на [антеса вказуе Й промовляе: <це BiH, BiH, я впев-
нений, це саме BiH>, спiдом скачуть ,Щжим, доктор Лiвсi, порд Трепонi,
капiтан Смоллетт i [овготелесий ,Щжон Сiпьвер, перевдягнений у свою
iталiзовану версiю П'етро ,Щерев'яна Нога, що на кожнiй сходинцi один

раз пристукуе справжньою ногою й тричi - дерев'яним протезом. Вони
Bci ryртом змушують абата повернути скарби Флiнта, Бен Ган з лютою
посмiшкою Трirера Хоrса промовпяе крiзь cBoi KiHcbKi зуби: <Чi-i-iз!> Пiд
брязкiт тевтонських кододок до /Iюду виходить Ъвариш Рiхард i викаб-
llучу€ться у ритмi: <NewYork, NewYork, itЪ а wonderful town! The Bronx is
up and the ВаttеrуЪ down>l. Людина, що смiеться, обiйнявши Ледi Жозiану,
оголену, як тiльки може бути жiнка у повнiм озброеннi, щонейменше
десять разiв притупцьову€ на кожнiй сходинцi, вибиваючи <I got rhуthm,
I got music,I go! mу girl, who could ask for anything mоrе?>2.

А вгору сходами, завдяки сценiчному ефекту доктора Щарро, знизу до
caMoi верхiвки протяryють дивовижнi сяючi рейки, якими нагору проiж-

джае Фiлотея. Вона здiймаеться на caMiciHbKy BepxiBKy сходiв, проникас

у пiцейську вiтальню, а звiдти, немов бджiпки з веселого рою, показують-
ся й поспiхом сходять донизу дiдусь, мама, ведучи Адусю за pylKy, пiкар
Озiмо й пан П'яцца, дон Коньяссо, панотець iз монастиря CaH-MapTiHo й
Граньйопо - шия у нього перемотана бинтами, що пiдпирають йому по-
тилицю, як у EpiKa фон Штрогейма3, так що плечi у нього видаються май-
же рiвними, й yci ryртом в yHicoH заводять:

Зi свimанку dо пiвночi вuвоёumь пiсню сiм'я спiвоча.
Ось знову mpio лесканське леёве-леDве, muхо-muхо лпя?не сураuну,

Щidусю ёiсmався Боккаччiнi, а бабусi - оркесmр Днлелiнi.
Хmо вуха наuлороu.шmь но Дпьберmо Рiбапьяmi,
Маmуся мепоDuчносmi бажае, хпо ж, як не вона, про dжоз усе знае?
Д Dоня за маесmро Реmролiа упаdае, ulойно BiH н,оmу соло на роялi заzра€,

I ось над yciMa планеруе Мео, його неймовiрно вiслючi вуха розвiва-
ються од BiTpy, потiм вриваються Bci хлопчаки з OpaTopio, апе цього разу
зодягненi у мундири Патруля Слоновоi Кiстки, й, виштовхнувши вперед
Фенr, грацiЙну чорну пантеру, у такому незвичному виглядi наспiвують,
наче псапми: <Вiдбувають каравани у Тirрай>,

1 Нью-Йорк, Нью-Йорк, яке чарiвне MicTo! Нагорi Бронкс, а по низу - Баттерi...
(Днzп.).

2 I ритмiчно, i музично, i дiвчину свою я обiймаю мiцно, чого ж iще хотiти? (Анzл.),
З EpiK фон Шmроzеilм (1885-1,957) - режисер, сценарист, актор, що грав у фiпьмi

<Велика iлюзiя> (1937) Жана Ренуара (Йдеться саме про цю роль iнвалiда у гiпсовому
KoMipi).

404





3робивши кiлька пострiпiв, crack-crack,y носорогiв, що пасдися неда-
печко, скидають зброю й капелюхи, аби вiтати ii - царицю Лоану.

Вона показу€ться у цнотпивому бюсттапьтерi й спiдницi, що майже
вiдкривае пупок, обпиччя ii закрите бiпою вуалrlю, на капелюсi - перо,
широка мантiя коливаеться вiд легенького повiву BiTpy, грацiйно хитаю-
чи стегнами, вона набпижа€ться помiж двох маврiв, зодягнених, як iмпе-

ратори iHKiB.

,Що мене спуска€ться дiвчина з <Безумств 3irфiлда>' i, привiтно BcMi-
хаючись, заохотпиво кивае у бiк головного входу до пiцею, звiдки вихо-

дить дон Боско.

Спiдом за ним - дон Ренато у cyTaHi протестантськоJо священика. За-
гадковий священик широких поглядiв наспiвуе за спиною дона Боско:
<Duae umЬrае nobis чпа facta sunt, infra laternam stabimus, з тобою Лiпi Мар-
пен, з тобою Лiпi Марпен..,> BiH, з осяяним радiстю обпиччям, у засмаль-

цьованiй cyTaHi й грузьких сапьських сандапях2, при кожному вистуковi
чечiтки, що BiH робить на KoжHiii сходинцi, трима€, витяг}ryвши вперед (як

Мандрейк витяry€ свiй ципiндр), <3авбачливого юнакa>, i, як MeHi ввижа€ть-

ся, наспiвуе <Omnia munda mundis>3, наречена-лада готова, зодягтись iй
дали у цнотливо прекрасний BicoH, що, немов найкоштовнiшi KaMeHi, сяе,

i я прийшов сповiстити тебе про те, що трапитись незабаром мае,..

Отже, MeHi дозволено...,Щвiйко священнослужитепiв стають по обидва
боки найнижчоi сходинки й мипосердним жестом дозвопяють розчинити
дверi, з котрих уже з'являються дiвчатка з дiвочого кпасу, Вони огорненi
величезним прозорим укривадом, танцем вони вiдтворюють непорочну
троянду, а потiм здiймають руки до неба, й проти свiтла виднiються об-

риси ix дiвочо-цнотливихгрудей. Час настав. У самому фiнапi цього про-
менистого апокалiпсису покaDкеться вона - моя Лiла.

Якою ж я ii побачу? Охопдений тремтiнням, я з нетерпiнням чекаю.
Бупе че дiвчина шiстнадцяти poKiB, прекрасна, немов трояндq що роз-

пуска€ться вiд перших променiв росянистого ранку, зодягнена в убрання
доземне, ясно-бпакитного копьору, оперезана вiд стану до копiн срiбпястою
сiткою, що вiдбиватиме копiр ii райдужки, м'яким i мпосним подиском

| оБезумсtпва Зirфiлёа" (|947) - мюзикл, створений на ocHoBi постановок Фло-

ренца Зirфiпда (18б9-1932) - американського постановника фееричних шоу.
2 Сальськi сандалi носяiь мон.Lки сальськоi конгрегацii, що отримала iм'я вiд

Сальського замку у Верхнiй Савойi. Саме там народився святиit Франческо Саль-
ський, на честь котрого святий,Щжованнi Боско створив орден.

J 
,Щля чистих ьсе чисте (лаm.).
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очей ii, з котрим HaBiTb небеснiй блакитi зрiвнятись несила, а rycTi бiлявi
коси, м'якi й сяillпивi, бупуть увiнчанi лише квiтковим BiHKoM; буде це
створiння вiсiмнадцяти пiт зi шкiрою настiпьки прозорою, що крiзь Hei
виднiтиметься рож,евуватий прожилок, очi обрампенi блiдим вiдписком
аквамарину, а на скронях - тонесенька синювата сiточка, ii piBHeceHbKe

золотаве вопосся струменiтиме по щоках, а очi, нiжно-6лакитнi, ввижа-
тиметься, бупуть проступати у чомусь променистому й серпанковому,
вона всмiхатиметься, немов дитя, але як зzlхоче стати серйозною, м'якi
тремтпивi зморщечки проступ/Iять по обидвох куточк:лх вуст ii, це буде

дiвчина у сiмнадцятiй BecHi, струнка й витончена, зi станом iDK таким
тендiтним, що обхопити його стане й однiеi руки, зi шкiрою нiжною, як
KBiTKa, щойно розквiтпа, волосся ii, немов cTpyMeHi золотого дощу, без-
ладно спадатиме набiпий корсет, що обтяryе груди, чоло вiдважно воло-

дарюватиме на обпиччi, довершено овальному, ii шкiра буде матово-бiлою,
оксамитова свiжiсть ii вiдтворюватиме пепюстки камепii, педь-дедь осяя-
Hoi промiнчиком сонця, ii зiницi, чорнi й лискучi, заледве дозволять за-

уважити у самiсiньких куточках повiк, усйних ryстими довгими вiями,
блакитнувату прозорiсть очного ябlryка.

Апе Hi, не так. TyHiKa ii смiпиво вiдкрива€ться по боках, руки ii оголенi,
пiд покровом убрань проступають загадковi TiHi, поволi вона розв'яже
щось на потипицi, й несподiвано довгi шовки, що огортають i-i, немов
саван, спадуть долу, i я стрiмпиво пробiжу погrlядом по ii тiлry, прикрито-
му лише облягаючою бйою сорочкою, стан i] обвивае пасок, немов золо-
тава двоголова змiя, а вона cToiTb, схрестивши руки на грудях, я ошалiю
через ii звабпиво-жiночнi форми, через п/Iоть ii бiпоснiясну, як серцевина
бамбукових стебел, попонливо-хижi вуста, i стрiчку блакитну пiд самим
пiдборiддямiти - янгоп з церковних богоспужебних книц зодягнений

цнотливою дiвою - плiд фантазii збоченого образописця, на грудях твоЬ
невеличких, аIIе виразниь виступають соски, загостренi й чiткi, обриси
стану до стегон трошки розширяються,ryбпячись у задовгих ногах, наче

у €ви Лукаса Лейденськогоl, погляд очей TBotx загадковий, а великий рот
хвилюе усмiшкою; вопосся вiдлискуе старим золотом; полум'яна химера,
вiнець мистецтва й любострастя, чарiвпивий монстр, що постане в усьо-
му сво€му таемничому сяйвi, з лазурових ромбiв вiдлискуватимуть ара-
бески, а вiд перламутрових iнкрустацiй вiдбиватимуться, неначе у призмi,
вогнi веселковi; вона буде подiбною до Ледi Жозiани, i в шалi дюбовного
танку парча зi стану ii спаде додоrry, i запишиться дiва лише у коштовнос-

L Лукас Лейёенськuй, Лукас Вап Лейден (1494-1533) - нiдерландський живопи-
сець i гравер.
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тях, сяйпивих мiнерапах; горжетка, немов корсет, затисне iЙ талiю диво-
вижною фiбупою, що розсипде навсiбiч жмут вiдпискiв з ямки помi_lк
грудьми, а верхню частину стегон оперже стрiчка, на якiй невгамовно
б'еться ведичезна пiдвiска, роз/Iиваючи повсюдно джерепьним потоком
рубiново-смарагдове мерехтiння, на ii вже оголеному тiлi округпиться
живiт iз пупком, що видаватиметься онiксовою печаткою молочнистих
ToHiB; вiд сяйва, що промеriiтиме навкопо iT голови, западають yci гранi ii
коштовностей, KaMeHi оживуть, осяваючи ii тiло, розжареними коЕтурами,
колотимуть iй шию, ноги й руки вогняними жалами, жовтогарячими, як
бурштин, ясно-6узковими, як газове попум'я, бпакитнуватими, як палаю-
чий спирт,.нiжно-6iлими, як сяйво зiрок небесних; вона постане передi
мною з вопосяницею абатиси в руках, благаючи шмагати ii; вона трима-
тиме семибатiг на знамення семи смертних грiхiв; на кожному з семи
батогiв буде зав'язано по ciM вузлiв, на знак семи способiв упасти у смер-
тний грiх, i трояндами видаватимуться крапепьки KpoBi що просч/пати-
муть на тiлi ii, вона буде стрункою, наче храмова свlчка, погдяд прошива-
тиме, немов пюбовi меч, i я нишком з:DкадаIо покласти на се вогнище
серце свое, волiтиму, щоб та, що блiдiша за cBiTaHoK зимовий, бiлоснilк-
нiша за свiчковий BicK, схрестила руки на нiжних грудях cBorx i погорд-
пиво постала передi мною у сорочцi, багрянiй вiд kpoBi сердець, що про-
пивапи кров свою в iп,l'я ii.

Hi-Hi, ця неподобна пiтература знаджу€ мене, аде я вже не пiдпiток з

неуIавною свербпячкою в паху,.. Я просто.хочу, щоб вона була такою,
якою я кохав i] багато poKiB тому: лише Ьбличчя й жовтий жакетик.
Я хочу, щоб вона була найвродливiшою жiнкою з тих, що я копи-небудь
зустрiчав у життi, а не найпрекраснiшою )tiнкою, на тлi якоi Bci iншi
ryбляться, Я цiлком вдовольнюся, якщо побачу ii змарнiлою й хворою,
саме такою, якою Вона, гадаю,6упа у cBoi ocTaHHi роки TilM, у Бразипii.
I тодi я iй скажу, що вона найчарiвнiша на cBiTi й що я не промiняю ii
згаспi очi й блiдiсть на вроду Bcix янголiв небесних! А xoTiB би бачити,
як вона ширя€ над водним потоком, самотня й непорушна, спог/Iядаючи
MopcbKi простори, а потiм, немов чарами, обернеться на дивовижно-не-
звичну морську птаху, з довгими й тендiтними ногами, витонченими, як
у чаплi. Я не сподохаю ii cBoiM жаданням, не наближусь, лишу свою не-

досяжну принцесу далеко-далеко...
Не знаю, чи це таемниче полум'я царицi Лоани пада€ в Molx пожовк-

лих побних долях, чи це якийсь елiксир вiдмивае зачорненi сторiнки Moei
паперовоi пам'ятi, що ще надто поплямованi й не дають MeHi прочитати
ту частину тексту, що досi вiд мене таiться, чи це я нестерпним зусиппям
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намагаюся напружити cBoi нерви... Якби у цьому cTaHi я мiг тремтiти,
я б затремтiв. Усерединi мене так копотить, немов я гойдаюсь на хвидях

у штормовому Mopi. Але рiвночасно це нiби передчуття оргазму - Moi
печеристi тiла наливаються кров'ю, нiби щось ось-ось вибухне - чи
зацвiте.

А зараз, достоту як того дня бiпя пiд'iзду, я ось-ось побачу Лiлу. Вона
зiйде, ще цнотпивiша й грайливiша, анiж перше, у cBQeMy чорному на-
груднику. Прекраснiша за пломiнь сонця й за мiсяць бiлiша, струнка й
нездогаддива, що вона е центром усього, пупом земпi. Я побачу витонченi

риси ii обличчя, прямий Hic, усмiшку й двiйко BepxHix рiзцiв. Вона - мiй
'ангорський кродик, моя кицюня Мату, що нявкотить; л€дь струшуючи
м'яку шерсть, моя голубка, горностай, моя бiлочка. Вона зiйде, неначе
перша паморозь, простягне нiжно руку, Hi, не дrlя того, щоб запросити,
а ддя того, щоб не дати MeHi знову втекти,

Нарештi, тепер я дiзнаюсь, як безкiнечно грати фiнапьну сцену iз
<CipaHo де Бержерака>, дiзнаюсь, кого я шукав усе сво€ життя, вiд Паоли

до Сибiпли,i возз'еднаюсь. I утiшусь спокоем.
BTiM, слiд бути обачним. Не треба знову питати, (чи тут мешкають

Ванцеттi?>. Я нарештi маю скористатися Нагодою.

Але ось на самiсiнькiй верхiвцi сходiв розповза€ться мишасто-сiрий

fumifugium,затудяючи собою дверi.
Вiдчуваю прип/Iив хоlrоду, здiймаю очi.
Чому це сонце чорнiе?
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