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АНТОНЮ  БУЕРО ВАЛЬЄХО Сучасна література

СОН РОЗУМУ
Фантазія на 2 дії

З іспанської переклали Лев ОЛЕВСЬКИЙ 
та Олег МИКИТЕНКО

ДІЙОВІ ОСОБИ 
(у порядку появи їх на сцені)

Дон Франсіско Тадео Каломарде 
Король Фердинанд VII 
Дон Франсіско Гойя 
Донья Леокадія Соррілья Вейс 
Дон Еухеніо Аррієта 
Донья Гумерсінда Гойкоечеа 
Дон Хосе Дуасо-і-Латре 
Доброволець 1-й 
Доброволець 2-й 
Доброволець 3-й 
Доброволець 4-й
Сержант королівських добровольців 
Людина-кажан 
Рогатий
Людина-свиня 1-а 
Людина-свиня 2-а 
Людина-кішка
Голос Марії дель Росаріо Вейс 
Інші голоси

Дія відбувається в Мадриді у грудні 
1823 року

Усі назви картин і малюнків Гойї 
взято в лапки

Дія перша

Сцена являє собою зал на другому поверсі в будинку Гойї. Стіни залу художник розписав 
«Чорними картинами». Праворуч крізь заокруглені бічні двері видно внутрішні сходи з 
площадкою, -крізь двері з лівого боку — ще одна велика кімната. Під стіною в глибині залу 
стоїть драбина, що нею художник користується, працюючи над -картинами, і велика скриня, 
на якій лежать рушниця, купа тюбиків з фарбами, флакони з олією і лаком, палітра та пензлі. 
До стіни притулена невелика картина. На передньому плані зліва робочий стіл, на ньому — 
малюнки, папір, альбоми, олівці, срібний дзвоник і настільний годинник. За столом — крісло, 
справа стілець. На передньому плані праворуч — кругла підставка з жаровнею, оточена стільцями 
й диваном. По кутках — стільці й ослони.

Повне затемнення
Поступово освітлюється передній план сцени, і ми бачимо людину в королівському кріслі, 

захоплену цікавою роботою, — вона старанно вишиває. Коли промінь прожектора сягає далі, 
глядач помічає, що поряд стоїть ще одна людина, а праворуч видно круглий столик на одній 
ніжці, на якому стоїть кошик для шитва, а поряд лежать підзорна труба й пістолет. Людина, 
що сидить у кріслі, — КОРОЛЬ ФЕРДИНАНД VII. Йому приблизно 39 років, він у всьому 
темному. На грудях поблискує якась відзнака. Вигляд у нього показний. Повні литки. М’ясисті 
щоки облямовано темними бакенбардами. Пасма волосся наполовину закривають чоло. Під 
густими бровами надзвичайно проникливі чорні очі. Товстий ніс опускається до тонких 
усміхнених уст і випнутого підборіддя. Людина, що стоїть поряд, — ДОН ФРАНСІСКО 
ТАДЕО КАЛОМАРДЕ. Йому років п’ятдесят, він теж у всьому чорному. Волосся в нього 
безладно спадає на високе чоло з залисинами, на обличчі, що чимось нагадує баранячу морду, 
поблискують шахраюваті очі.

КАЛОМАРДЕ. Ваша величність чарівно вишиває.
КОРОЛЬ. Це комплімент з вашого боку, Каломарде...

© Antonio Buero Vallejo. El sueno de la razon. — Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1970.
О Лев Олевський, Олег Микитенко, 1974, переклад.
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КАЛОМАРДЕ. Щира правда, сеньйоре.. Які відтінки! Які ніжні барви!
КОРОЛЬ. У мене була велика практика в Валенсії, на засланні. Це тамувало 

мою нетерплячість. (Коротка пауза.) Незле було б, щоб ви, іспанці, навчилися 
вишивати. Можливо, тоді б ви всі заспокоїлися.

КАЛОМАРДЕ (дуже серйозно). Це була християнська педагогіка. Чи 
дозволить ваша величність, щоб я підготував декрет?

КОРОЛЬ (сміється). Ти ще не міністр, Тадео. (Вишиває.) Про що говорять 
у Мадриді?

КАЛОМАРДЕ. Хвалять вашу величність. Численні страти й заслання 
обезголовили ліберальну гідру. Патріоти вважають, що вона вже сконала і не 
оживе... За умови, що рука вашої величності залишиться твердою.

КОРОЛЬ. Рука буде твердою. Але без інквізиції. Я поки що не хочу її 
відновлювати.

КАЛОМАРДЕ. Її просить країна, сеньйоре.
КОРОЛЬ (сміється). Якраз для того, щоб моя влада була абсолютною, я не 

хочу інквізиції.
КАЛОМАРДЕ (зітхає). Хай буде Божа воля на те, щоб наступний 1824 рік 

став мечем для «чорних» і всіляких масонів!
КОРОЛЬ (підносить руку і холодно перепиняє його). Які ше точаться розмови?
КАЛОМАРДЕ (м ’яко). Про «Зелену книгу», сеньйоре.

Король дивиться на нього.

Хоча ніхто її не бачив...
КОРОЛЬ. Вона існує.
КАЛОМАРДЕ. Тоді навіщо ж ховати її, сеньйоре?
КОРОЛЬ. Це перелік образ на мою адресу.
КАЛОМАРДЕ. Ваша величність воліє зібрати всі докази...
КОРОЛЬ. Приблизно так.

Пауза.

КАЛОМАРДЕ (простягає розпечатаний лист зі слідами сургучу). Щось на 
зразок цього?

КОРОЛЬ (бере листа). Що ти мені даєш?
КАЛОМАРДЕ. Це лист, який ми перехопили, сеньйоре.

Король читає. Вираз його обличчя змінюється.
Потім1 він замислюється.

КОРОЛЬ. Ти був присутній при страті Рієго?
КАЛОМАРДЕ. Так. Місяць тому, сеньйоре.
КОРОЛЬ (кладелиста на столик). Мені багато розповідали про це... А що 

скажеш ти?
КАЛОМАРДЕ. Це був урочистий день. Увесь Мадрид славив ваше найясніше 

ймення, в той час як осел тягнув до місця страти візочок із злочинцем...
КОРОЛЬ. Зовсім як на картині Гойї.
КАЛОМАРДЕ (глянув здивовано). Щира правда, сеньйоре. Рієго зійшов на 

ешафот, плачучи й цілуючи східці. Водночас він благав помилування, як баба...
КОРОЛЬ. Ти бачив?
КАЛОМАРДЕ. І весь Мадрид разом зі мною.
КОРОЛЬ. Отже, він боявся.
КАЛОМАРДЕ. Він і письмово зрікся усього.
КОРОЛЬ. Під тортурами?
КАЛОМАРДЕ (відводить погляд). Якщо вони й були, то не дуже болісні. 

Він боявся. Цей герой, цей придворний шарлатан, цей уцінений генерал смердів 
від переполоху!

КОРОЛЬ (із гримасою відрази). Подробиці залиште собі.
КАЛОМАРДЕ. А чому ж не сказати, сеньйоре, що ліберальні похваляння 

скінчилися бігункою?
КОРОЛЬ. Тому, що не всі такі боягузи.
КАЛОМАРДЕ. Може, ваша величність має на увазі автора цього листа?
КОРОЛЬ. Той, хто сьогодні насмілився так писати, — або дурень, або сміливець.
КАЛОМАРДЕ. Він просто безтямне опудало, сеньйоре, як і все їхнє
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боягузливе збіговисько віршомазів і малярів! Зверніть увагу, скільки з них 
повтікало до Франції!

КОРОЛЬ. Цей -  ні.
КАЛОМАРДЕ. Але він заховався у своєму приміському будинку по той бік 

Мансанареса! Мов дитина, що, заплющивши очі, думає, ніби зір вашої величності 
не зможе досягти її. Проте навіть із цього балкона ви зможете побачити у 
підзорну трубу його дім.

Каломарде простягає трубу. Король відкладає вишивання, встає, бере трубу і дивиться вперед.

КОРОЛЬ. Он той будинок поблизу Сеговійського мосту?
КАЛОМАРДЕ. Другий зліва, сеньйоре.
КОРОЛЬ. Його ледь видно серед дерев... З того часу, як повернувся до 

Мадрида, він не надокучав ще мені своїми претензіями.
КАЛОМАРДЕ. І платні теж не приходив отримувати, сеньйоре. Він не 

сміє.
КОРОЛЬ. Що ж він робить? Чим він займається?
КАЛОМАРДЕ. Тремтить.
КОРОЛЬ. Цей арагонський селюк так просто не затремтить. Він завжди 

був пихатий. Коли його попрохали вписати портрет моєї першої дружини у 
його картину королівської сім’ї, він відповів, що ніколи не вносить поправок у 
свої твори!

КАЛОМАРДЕ. Нечувано!
КОРОЛЬ. Це була відмовка! Справжня причина тому, що він ненавидить 

мене. Я, безперечно, розрахувався з ним тоді ж. Мене він малював мало, а моїх 
дружин не малював зовсім.

КАЛОМАРДЕ. Надто м’яка покара, сеньйоре. Цей лист...
КОРОЛЬ. Треба поміркувати.
КАЛОМАРДЕ. Він зовсім не такий великий художник, як кажуть, сеньйоре! 

Невірний малюнок. Кислі тони...
Король опускає підзорну трубу.

Королівські портрети без благородства і краси... Провокаційні картини, 
спрямовані проти династії, проти церкви... Справжній художник — це Вісенте 
Лопес!

КОРОЛЬ. О, скільки жорстокості, Тадео. Він чимось образив тебе? 
КАЛОМАРДЕ. Набагато менше, ніж вашу величність. Він тільки відмовився 

писати мій портрет.
Король дивиться на нього.

Та моя суворість до нього викликана не такими дрібницями... Я ненавиджу в 
ньому ворога короля й батьківщини.

КОРОЛЬ Сусміхаючись). Чого ж ти бажаєш для цього нахаби? Смерті Рієго? 
КАЛОМАРДЕ. За цей лист він гідний шибениці.

Тиша.

(Нахиляється, щоб знову оцінити вишивку.) Яка чарівність у цьому зеленому 
кольорі, сеньйоре! Вишивати — це те саме, що й малювати. (Усміхаючись.) 
Ваша величність малює краще, ніж той старий пеньок!

КОРОЛЬ (помовчавши). Кому адресований лист?
КАЛОМАРДЕ. Мартін Сапетер, сеньйоре. Друг дитинства.
КОРОЛЬ. Масон? Комунар?
КАЛОМАРДЕ. Ще немає відомостей... Я негайно з’ясую.

Чується глухе биття людського серця.
Король потішено всміхається, але раптом занепокоєно підводить голову. Биття серця чується все 

голосніше. Після трьох або чотирьох кульмінаційних ударів ідуть тихші й розмірсніші. Король устає 
ще до того, як стихає биття серця, і відступає у правий бік. Тиша.

КОРОЛЬ. Що це був за шум?
КАЛОМАРДЕ (розгублено). Не знаю, сеньйоре.
КОРОЛЬ. Піди подивися.

Каломарде йде вліво. Король бере зі столика короткий пістолет.
Повертається Каломарде.
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КАЛОМАРДЕ. В сусідньому залі нічого не чули.
КОРОЛЬ. Але був якийсь шум, адже так?
КАЛОМАРДЕ (затинаючись). Так, шум... слабкий.
КОРОЛЬ. Слабкий? (Кладе пістолет, сідає і замислено бере вишивання.) 

Нехай сьогодні вночі подвоять охорону.
КАЛОМАРДЕ. Буде зроблено, ваша величність.
КОРОЛЬ (припинивши на хвилину вишивання). Мені не потрібно бойових 

півнів! Я хочу мати покірних васалів, які б тремтіли! І море сліз за всі образи 
на мою адресу!

КАЛОМАРДЕ (тихо). Цілком справедливо, сеньйоре!
Король вишиває.

КОРОЛЬ. Послухай, Каломарде. Це конфіденційно. Скажеш начальнику 
королівських добровольців, що я хочу його бачити завтра о десятій.

КАЛОМАРДЕ (тихо). Буде зроблено, сеньйоре.
КОРОЛЬ (після незначної паузи). А також дона Хосе Дуасо-і-Латре. Скажеш, 

що я його теж чекаю.
КАЛОМАРДЕ. У той самий час?
КОРОЛЬ. В інший. Хай вони не зустрінуться. О третій удень.
КАЛОМАРДЕ. Слухаюсь, сеньйоре.
КОРОЛЬ (вишиваючи). Чи не арагонець падре Дуасо?
КАЛОМАРДЕ. Арагонець, сеньйоре, як і я. (Коротка пауза.) І як дон 

Франсіскоде Гойя-і-Лусієнтес.
Дивляться один на одного. Король усміхається і знову береться за вишивання. Світло поволі згасає.

Коли світло спалахує знову, воно освітлює на передньому плані літнього чоловіка, який 
дивиться вперед у підзорну трубу. В глибині сцени на стіні поволі проектується «Шабаш». Чоловік 
міцний і стрункий, але у нього сиве волосся й бакенбарди, як у діда. На ньому старий халат, 
увесь у плямах від фарби. Як тільки підзорна труба опускається, ми пізнаємо темне незабутнє 
обличчя дона Франсіско де Гойї. Художник знову дивиться в трубу, потім зітхає, йде до столу, 
залишає на ньому трубу, бере окуляри і надягає їх. Обертається і кілька секунд дивиться на 
картину в глибині сцени. Потім прямує до скрині, бере палітру й пензлі, вилазить на драбину і 
робить кілька мазків на картині «Шабаш». Раптом чується тихе нявчання. Гойя завмирає, не 
повертаючи голови, але незабаром продовжує роботу. Знову нявчання. Художник знову спиняється. 
Нявчання частішає: два чи три коти кричать майже одночасно. Гойя трусить головою і вільною 
рукою затуляє одне вухо. Тиша. Гойя злазить з драбини. Відкладає палітру і пензлі й ходить, 
зазираючи по кутках. Довге нявчання примушує його кинутись до одних із дверей. Тиша. Художник 
шпурляє окуляри на стіл, скидає халат і кричить надтріснутим голосом глухої людини.

ГОЙЯ. Лео! (Коротка пауза.) Леокадіє! (Йде до канапи й бере свій довгий 
сюртук.) У нас є хто дома? (Натягуючи рукав сюртука, прямує до лівих дверей.) 
Дитино моя!.. Марікіто! (Схвильовано чекає відповіді.)

Серед тиші чутно, як сміється дев’ятирічна дівчинка. Сміх слабкий, далекий, дивний. 
Потім сміх завмирає. Гойя розгублено повертається на середину сцени і знову затискає вуха. 
У якусь хвилину цього мовчазного шаленства він хапає настільний дзвоник і кілька разів 
струшує його, але ніякого звуку не чуть.

З правих дверей, сердито жестикулюючи, виходить ДОНЬЯ ЛЕОКАДІЯ СОРРІЛЬЯ. Вона 
шось говорить, але ми не чуємо слів. Це жінка років 35, котрій не можна відмовити в 
привабливості, хоча вона й далеко не красуня. Це чорнява струнка басконка з пружним тілом 
і жвавими очима під чорними бровами.

ЛЕОКАДІЯ (Чого ти кричиш? Що за поспіх! Який тебе гедзь вкусив?)
ГОЙЯ (невдоволено). Що ти кажеш?

Лсокадія зітхає, але її зітхання ми теж не чуємо.
Рукою вона швидко робить серію знаків алфавіту Боне для глухонімих.

Ніякий гедзь мене не кусав! Де дівчинка?
ЛЕОКАДІЯ (показує ліворуч). (Там, у будинку).
ГОЙЯ. Ти брешеш. Куди ти її послала?
ЛЕОКАДІЯ (абсолютно спокійно). (Гуляти.)
ГОЙЯ (сердито). Рукою!

Лсокадія швидко показує на пальцях і злісно кричить.

ГОЙЯ. Гуляти? (Хапає її за руку.) Ти збожеволіла?
ЛЕОКАДІЯ (виривається). (Пусти мене!)
ГОЙЯ. Ти начебто чужа їй. Але ти її мати і ти повинна стежити за дітьми. 

Скінчилися для тебе вечірні гулянки і вихиляси.
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ЛЕОКАДІЯ (говорить голосно й безперервно). (Так, я мати! І я знаю, що 
роблю! І посилаю дітей, куди мені заманеться! І взагалі, хто ти такий, щоб 
учити мене!..)

ГОЙЯ (під нас того, як вона жестикулює і вимахує руками, починає кричати). 
Припини свої гримаси!

Лсокадія зневажливо робить іще кілька знаків і відходить убік.

Так, із цим треба покінчити. Але сад — це теж не місце для прогулянок, якщо 
дівчинку ніхто не супроводжує.

Лсокадія знову робить знаки.

Її брат — теж дитина! (Різко повертається і йде праворуч.) Куди ти поклала мій 
капелюх і палицю?

Лсокадія показує праворуч. Коли Гойя збирається вийти, знову чується нявчання. Він спиняється, 
повертає голову, дивиться на жінку, яка не розуміє його неспокою, і запитально піднімає голову.

ЛЕОКАДІЯ. (Куди ти йдеш?)
ГОЙЯ. Я не можу писати сьогодні. (Збирається вийти і знову повертає 

голову.) Де це у нас коти?
ЛЕОКАДІЯ {робить знаки). (Як де? На кухні.)
ГОЙЯ. Ну звісно, де ж їм ще бути... До побачення. (Виходить.)

Лсокадія кидається до дверей і визирає, потім подає сигнал, і до кімнати входить, озираючись, ДОКТОР 
АРРІЄТА; в руках у нього капелюх і палиця. Вік дона Еухсніо Гарсії Аррієти коливається між 55 й 60 
роками. Цс міцний худорлявий чоловік із зачісаним наперед світлим ледь сивуватим волоссям, що прикриває 
невелику лисину. Великий череп, аскетичне худорляве обличчя, погляд ніжний і сумний. Він збирається 
щось сказати, але Лсокадія благає його мовчати. Чується, як дссь далеко грюкнули двері.

АРРІЄТА. Не треба було випускати його.
ЛЕОКАДІЯ. Але я хотіла спершу поговорити з вами. (Підходить до канапи, 

сідає.) Прошу вас, сідайте, доне Еухеніо.
АРРІЄТА (сідає на стілець). Дякую, сеньйоро. А Марія дель Росаріо і 

Гільєрміто почувають себе добре?
ЛЕОКАДІЯ. Хвалити Бога, так. Спасибі. їх зараз немає дома. (Поправляє 

вогонь у жаровні.) Це Різдво буде із снігом...
АРРІЄТА. Що відбувається з доном Франсіско?

Зліва від «Шабаша» проектується «Сатурн».

ЛЕОКАДІЯ. Докторе, чотири роки тому ви його вилікували. Вилікуйте 
його тепер, для мене.

АРРІЄТА. Від чого?
ЛЕОКАДІЯ. Зовні нічого не видно... Немає болю, або нежиті, або 

температури... Єдине — це глухота, про неї ви знаєте. (Ламаєруки.) Саме через 
це чотири роки тому ви взяли на себе працю навчити нас мові жестів... Тепер 
з ним доведеться багато говорити, щоб вилікувати, а це важко.

АРРІЄТА. Заспокойтеся, сеньйоро, і розкажіть мені все.
З правого боку від «Шабаша» з’являється «Юдіф».

ЛЕОКАДІЯ. Він ледве ходить, ледве говорить... Майже два роки. 
АРРІЄТА. Неуважний, відлюдний... Але це не хвороба.
ЛЕОКАДІЯ. Ви звернули увагу на його картини?
АРРІЄТА (дивиться на картини в глибині сцени). Оці?
ЛЕОКАДІЯ. І ці, і інші. Він, який ніколи нічого не змінював, тепер 

безперервно доробляє їх... Як вони вам здаються?
АРРІЄТА. Дивними.
ЛЕОКАДІЯ. Вони страшні. (Вона підводиться зі свого місця і походжає по 

кімнаті.) Це божевільні старечі картини.
АРРІЄТА (повільно підводиться). Він дає привід вважати себе божевільним?

Лсокадія заплющує очі і ствердно киває головою.

З чого ви виходите? Тільки з цих картин?
ЛЕОКАДІЯ (прислухаючись). Тихше. (Пауза.) Ви що-небудь чули? 
АРРІЄТА. Ні.
ЛЕОКАДІЯ (робить кілька кроків праворуч). Може, це бавляться коти...
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(Повертається до нього.) Зі мною він майже не розмовляє. Але він говорить із 
кимось... хто не існує. Або сміється без причини, або вибухає лайкою проти 
невидимих істот...

АРРІЄТА (поклавши палицю й капелюх на стілець, підходить до неї). 
Безперечно, старечий розлад мислення існує. Але те, що ви мені розповідаєте, 
донья Леокадіє, може бути наслідком глухоти... (Розглядає картини.) Замкнений 
тут протягом багатьох років і яких років!.. Йому сняться кошмари, я не думаю, 
шоб це було божевіллям, зовсім навпаки, це його манера уникнути хвороби. 
(Підходить до задника і зупиняється перед «Сатурном».)

ЛЕОКАДІЯ. Ви тільки роздивіться їх добре. Хіба вас не охоплює жах?
АРРІЄТА (стоячи перед «Шабашем»), Він не вірить у відьом, сеньйоро. 

Можливо, ці картини й навівають жах, але це картини не божевільного, а 
сатирика.

ЛЕОКАДІЯ. Ті, кого він малює на цих картинах, схожі на мене.
Аррієта зупиняється перед «Юдіф’ю» і дивиться на Лсокадію.

АРРІЄТА. На вас?
«Шабаш» перетворюється на «Асмодсю».

ЛЕОКАДІЯ (ствердно киває). Він каже, шо я відьма, яка сушить йому кров. 
А гляньте тепер на цю. (Стає напроти «Асмодеї».) Жінка веде чоловіка на 
шабаш, і він іде з жахом, а в роті у нього затичка з чародійного каменя... Ця 
жінка — я.

Тим часом «Сатурн» змінюється «Скалозубами». Аррієта розглядає їх.

Вам треба було пожити разом із нами, щоб зрозуміти... наскільки він несповна 
розуму.

Пауза. Аррієта розглядає картину і одночасно спостерігає Лсокадію.

АРРІЄТА. Скільки йому тепер?
ЛЕОКАДІЯ. Сімдесят шість років.
АРРІЄТА. А скільки вам?
ЛЕОКАДІЯ. Тридцять шість. (Коротка пауза.) Тихше! Ви нічого не чуєте? 

(Переслідувана поглядом Аррієти, підводиться і йде праворуч, щоб послухати.) 
Мабуть це слуги.

АРРІЄТА. Я огляну дона Франсіско. Але вам теж потрібний догляд... Я 
знаходжу вас неспокійною і засмученою. Мабуть вам краще змінити клімат...

ЛЕОКАДІЯ (різко відвертає обличчя). Це йому потрібно змінити клімат! 
Про мене, благаю вас, досить говорити! Адже саме в цьому й полягає божевілля 
Франчо. Він і слухати не хоче, щоб змінити обстановку! Він не боїться.

АРРІЄТА. Не розумію вас.
ЛЕОКАДІЯ (ходить по кімнаті, хвилюючись все більше з кожною хвилиною). 

Чи знаєте ви, докторе, що у нас вже ніхто не буває?
АРРІЄТА. Ваш дім стоїть дуже далеко...
ЛЕОКАДІЯ. Цю відмовку ми й чуємо! А насправді всі знають, що він 

належить до табору переможених і що король ненавидить його.
АРРІЄТА. Боронь Боже, сеньйоро!
ЛЕОКАДІЯ. Ви знаєте, що я не перебільшую! Тепер щодня засилають, 

страчують, знущаються... Франчо — ліберал, таких називають тепер «чорними», 
і до них в Іспанії ще багато років не буде милості... Полювання вже почалося, 
і його теж схоплять. І він це знає! (Стримуючи хвилювання.) Він байдужий до 
всього. Малює, свариться з челяддю, ходить на прогулянки... А коли я благаю 
його бути обережним, втекти, як це зробило чимало його друзів, він кричить, 
що для цього немає причин. Ну хіба це не безумство?

АРРІЄТА. Можливо, це тільки втома...
ЛЕОКАДІЯ. Тільки безумний може не тремтіти нині! А я при повному 

розумі і я боюся! (Наближається до Аррієти.) Вселіть у нього страх, якого 
йому бракує, докторе! Примусьте його виїхати!

АРРІЄТА. Я подумаю, донья Леокадіє. (Дивиться на неї недовірливо.)
Лсокадія сумно зітхає і збирається сісти. Раптом вона закидає голову, 

і з горла в неї виривається сухий зойк.
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АРРІЄТА (підходить ближче, невесело поглядаючи на неї). Ви погано почуваєте 
себе?

ЛЕОКАДІЯ. Мені тяжко зносити все це. (Підводить голову, прислухаючись, 
як далеко грюкнули двері.) А тепер ви щось чуєте?

ГОЙЯ (його голос). Сьогодні знову не було листоноші?
ЛЕОКАДІЯ. Це він.
ГОЙЯ (його голос). Ти ніколи нічого не знаєш... (Голос наближається.) Іди 

на кухню!
ЛЕОКАДІЯ. (Їїочі благають Аррієту.) Допоможіть нам!

Обидва дивляться у правий бік.
Входить Гойя і зупиняється! побачивши їх. Лсокадія підводиться.

ГОЙЯ. Доктор Аррієта! (Простягає Леокадії капелюх і палицю.)
Лсокадія кладе капелюх і палицю на стілсць.

У цьому домі вже нудьгували без вас! (Щиро обнімає доктора.) Як без друга, 
звичайно! Щодо лікарів, так жодні лікарі нам не потрібні!

Арріста усміхається. Лсокадія допомагає Гойї зняти з ссбс редінгот.

Сідайте! А ти принеси нам скляночку вина.
Доктор відмовляється.

Як! Коли ви не хочете, так я вип’ю! Чи ви й мені забороните?
Аррієта робить жсст сумніву.

Адже я міцніший за вола!
АРРІЄТА (сміється). Я бачу! (Сідає.)
ГОЙЯ. Природа і легке життя, дон Еухеніо! Ці пагорби — саме здоров’я. Ви 

побачите, який рум’янець на щоках у Марікіти. Вона вже повернулася із саду, 
Лео? Виходячи, я шукав її, але не знайшов.

Лсокадія швидко погоджується.

Доктор уже бачив її?
Аррієта заперечує.

Так приведи її, друже мій! І вино!
Лсокадія робить знаки, запитуючи щось.

(Тон Гойї губить урочистість.) Я повернувся з мосту.
ЛЕОКАДІЯ (з виразним жестом). (Чому?)
ГОЙЯ. Там розмістилася застава королівських добровольців, вони зупиняли 

всіх.
ЛЕОКАДІЯ (підходить ближче, занепокоєно). (Раніше цього не було!) 
ГОЙЯ. Можливо, їх лише сьогодні поставили!

Лсокадія запитує його знаками.

Звідкіля я знаю, чи залишаться вони тут!.. Але я ненавиджу ці фізіономії 
затятих злочинців і ці паскудні посмішки. І я не збирався доповідати, що 
я глухий і не розумію їх! Із цим я й повернувся. Принеси вина, доктор 
чекає.

Лсокадія киває головою і біжить уліво.

Стривай!
Лсокадія затримується.

Листоноша приходив?
Лсокадія заперечливо хитає головою 

і виходить.

(Гойя сідає і ворушить вуглини в жаровні.)
«Скалозуби» змінюються в «Лсокадію», а «Асмодся» — у «Трибунал інквізиції».

Присягаюсь, що вона говорила, ніби я хворий і що ми повинні виїхати до 
Франції?
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Аррієта вражено дивиться на нього.

(Сміється.) Вона мріє про Францію. 
Тут їй нудно. (Роздратовано.) Але 
якого біса я повинен їхати? Це мій 
дім, моя країна. У палац я вже не 
ходжу, бо носатому не подобаються 
мої картини. Вже десять років для 
нього пише цей віслюк Вісенте 
Лопес, цей солодкий підлиза... Тим 
краще. Я сиджу у себе вдома, мене 
ніхто не згадує, і я пишу те, що мені 
спадає на думку... Але розповідайте 
ви. Що говорять у Мадриді?

Аррієта журливо розводить руками.

Не треба, нічого не розповідайте. Доноси, переслідування... Іспанія. Нелегко 
малювати. Але я буду! Ви звернули увагу на стіни?

Аррієта, ухиляється від відповіді і про щось запитує знаками.

Страх? Ні! (Замислюється.) Сум — можливо.
Чути, як неголосно б’ється людське серце.

(Чуючи це.) Ні... не страх.
З’являється Лсокадія з підносом, на ньому фаянсовий глечик і два повні келихи.
Аррієта підводиться і, вклонившись, бере один келих. «Юдіф» перетворюється

на «Двох ченців».

(Беручи другий келих.) Це вино знімає всі душевні негоди, докторе. За вас!
Гойя і Аррієта цокаються келихами і п’ють. Лсокадія ставить піднос на стіл. ^

Коли художник вихиляє свій келих, биття серця стає тихшим.
Лсокадія виходить на передній план і виглядає щось через невидимий балкон.

Правда, смачне?
АРРІЄТА (погоджуючись). (Дуже смачне.)
ГОЙЯ. Мартін Сапетер прислав мені цілий міх, аби я пробачив йому, що 

він не заїхав на кілька днів. Він дуже зайнятий у себе в Сарагосі... (Спиняється 
на півслові і грубо кричить Леокадії.) Чого ти все дивишся?!

Доктор і Лсокадія міняться на обличчі.

ЛЕОКАДІЯ (обертається до нього і тремтить). (... Міст.)
ГОЙЯ. Нема тобі чого видивлятися на міст!
ЛЕОКАДІЯ (здивовано). (А чому?)
ГОЙЯ. Приведи дітей і нехай доктор огляне їх.

Лсокадія щось шепоче про себе і прямує до правих дверей, роблячи за спиною у художника ніяковий 
жест Аррієті. Биття серця не припиняється, і Гойя занепокоєно натискає пальцем собі на вухо. Потім 

ставить келих на піднос і йде в глибину сцени.

Підійдіть, дон Еухеніо. Як вам це подобається?
Аррієта наближається до нього; він тримає в руках келих і, відпиваючи, 

порухом уст показує, що вино йому подобається.
Обидва спинилися перед картиною «Трибунал інквізиції».

Хіба вони не схожі на тварин? Вони дивляться на нас, не розуміючи, які вони 
потворні. Вони дивляться на мене.

АРРІЄТА. (На вас?)
ГОЙЯ. Як тоді, коли на мене зробили донос святій інквізиції. Вони дивилися 

на мене, як на страховисько, своїми свинячими очима за те, що я насмілився 
написати голу жінку в усій її красі... Це комахи, які вважають себе людьми. 
Мурахи навколо своєї товстої королеви. (Сміється.) Ось і цей череватий 
святенник. і

Аррієта запитує знаками.

До джерела святого Ісідора похлебтати чудодійної водиці, яка, правду кажучи,



ніколи не сотворила чуда. І такі самовдоволені. Це їхня гідротерапія. їм здається, 
що день гарний, але я бачу, який він похмурий.

Аррієта вказує на лівий бік картини.

Так, у глибині світить сонце. А там височить гора, тільки вони її не бачать.
Аррієта проводить рукою, роблячи знаки.

(Вагається.) Але ж гора там є, я знаю.
Биття ссрця поступово стихає і припиняється.

(Прикладає руку до вуха і слухає, але марно.)
Аррієта дивиться на нього, потім переходить на правий бік, 

зупиняється біля «Двох ченців» і знаками запитує.

Можливо, це ченці. Всі ми ченці в цьому монастирі.
АРРІЄТА (показуючи знаками). (Що вони роблять?)
ГОЙЯ. Цей бородань теж глухий. Хтозна, що йому балакає отой, другий. 

Проте, можливо, що бородань трошки чує... (Іде наліво і повертається.) А 
може, й ні?

Аррієта робить непевний жест.

(Дивиться на нього загадково і повертається до картини.)
Аррієта показує на іншу картину, що видніється за спиною у Гойї, 

і запитує у нього короткими знаками.

Так, це Леокадія. Така пишна. Вона на кладовищі.
АРРІЄТА. (Що?!)

Чується нявчання. Художник кидає підозрілий погляд у далекі кутки кімнати.

ГОЙЯ. Ота скеля, на яку вона сперлася, — це ж могила.
Знову чується нявчання.

{На мить замовкає, потім веде далі.) Туди вона убгала свого чоловіка і 
мене. (Сміється.) Я хотів намалювати себе всередині цієї скелі, начебто 
вона скляна.

Нявчання відволікає увагу художника. Аррієта спостерігає за ним.

Але не посмів. (Сміється.) Кішки бродять між могилами.
«Два ченці» перетворюються на «Юдіф».

АРРІЄТА. (Кішки?)
ГОЙЯ. Вони завжди там бродять.

Аррієта вказує на «Лсокадію» і щось запитує знаками.

Ще одна Юдіф?
А, ви вже помітили? (Сміється.) Або Юдіф — друга Леокадія. Хто це може знати?

«Трибунал інквізиції» перетворюється на «Народне свято».
Чуються звуки польоту велетенського птаха.

(Затуляє вухо і говорить трохи занепокоєно.) Ще скляночку, докторе? (Іде до столу.)
Аррієта хитає головою, відмовляючись.

Це натуральне вино, воно не вадить.
АРРІЄТА. (Ні, дякую вам.)
ГОЙЯ (наливаючи собі.) Ви бачили «Народне свято»? Знову чудовиська. 

Вони тенькають на лютнях, верещать і впевнені, що це музика. їм теж невідомо, 
що вони в могилі. (П ’є.)

Шум крил стихає, далі зовсім припиняється.

АРРІЄТА (тепер його слова виразно чути). «Божественний розум»!
ГОЙЯ. Саме так! (Підносить до уст келих, але раптом його рука завмирає в 

повітрі й він злякано дивиться на Аррієту, котрий розглядає картину.) Що ви 
сказали?

Аррієта, зацікавлений тоном Гойї, звертається до нього за допомогою знаків.
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Занадто темні? Ви це сказали?
Аррієта киває.

Це ми здаємося їм темними. А вони — освітлені яскраво...
АРРІЄТА (різким жестом). (Хто?)

Гойя задумливо дивиться на нього. Перехиляє келих і ставить його на піднос.

ГОЙЯ. Докторе, я хотів би з вами порадитись. Підійдіть ближче.
Аррієта сідас поряд. Пауза.

Тридцять один рік, як я глухий. Я вам уже розповідав... Спершу чулося якесь 
дзижчання, тирликання... А потім — нічого.

Аррієта киває головою.

Інколи шуми поверталися. І різні голоси... Не тоді, коли я засинав, а коли 
прокидався. Голоси... Я вже знаю, що ви мені скажете. Мовляв, мозок створює 
ці марева, щоб полегшити мою самотність... Але я питаю, невже до мене не 
повернуться бодай рештки слуху?

Аррієта заперечливо хитає головою. Він занепокоєний.

Бувають голоси... дуже реальні.
Занепокоєний ще більше, Аррієта кладе руку на плече Гойї.

Цього не може бути?
Аррієта сумно заперечує, роблячи серію жестів. Потім встає, робить Гойї знак, 

щоб той стежив за ним, іде до столу і з силою вдаряє по ньому кулаком, 
запитуючи художника поглядом. Звуку не чутно.

Не чув, але...
Аррієта перепиняє його жестом, бере дзвоник і з силою калатає ним, 

проте звуку, як і раніше, не чутно.

Не чую!
Аррієта підходить до Гойї і калатає дзвоником біля самих вух художника, 

але той сумно хитає головою.
Доктор підходить до столу і кладе дзвоник на стіл.

«Народне свято» змінюється «Асмодсєю».

Отже, ви вважаєте, що все це у мене всередині? (Показує собі на лоб.)
Аррієта погоджується. Вони уважно дивляться один на одного.

Десь далеко виє собака.

Якби я, наприклад, сказав вам, що тільки-но завив пес, ви б відповіли, що не 
чуєте.

Аррієта підтверджує.

(Підводиться і йде у глиб сцени.) Вам не подобаються мої картини?
Аррієта слабо заперечує.

Не прикидайтеся. Вони нікому не подобаються... Іноді, мабуть, і мені.
Зажурений Аррієта жестом закликає його відкинути сумні думки 

і запитально вказує на «Асмодсю».

Це Асмодея.
Доктор робить здивований жест.

Така собі кульгава дияволиця... ангельська. А там унизу — війни, кров і 
ненависть, як завжди. Але це неважливо. Вони прямують на гору. Асмодея 
везе диявола, а він тремтить від того, що побачив. (Бере картину, що стоїть на 
мольберті, повернута до стіни, й несе її на передній план, де приставляє до 
столу.) Я написав цю картину недавно, коли зрозумів, що ці істоти літають не 
силою чар, як думав раніше (показує на «Асмодею»), а за допомогою механічних 
пристроїв.

АРРІЄТА. (Хто вони?)
ГОЙЯ (поглядає на нього). Це люди-птахи. Крила у них штучні. Вони могли
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б допомогти людям, але не роблять цього. Можливо, ставляться до нас із 
презирством. Вони щасливо живуть у цих круглих будинках, які видно вгорі.

Аррієта схвильовано дивиться на нього.

Я покажу вам гравюру, де їх видно краще. Правда, я не зовсім упевнений, що 
крила в них саме такі, як я намалював: тут трохи фантазії.

Доктор дивиться на нього з тривогою.

Здаля їх важко роздивитися. (Він говорить це з насмішкою; невідомо — серйозно 
чи жартує.) Я скоро повернуся. (Виходить.)

Аррієта розглядає «Асмодсю» і картину, що стоїть на передньому плані.
Входить нишком ЛЕОКАДІЯ.

ЛЕОКАДІЯ. Хтось дзвонив?
АРРІЄТА. Дзвонив я, але нікого не кликав. Я хотів довести, що він нічого не чує. 
ЛЕОКАДІЯ. Яким він вам здався?
АРРІЄТА. Я ще не можу нічого сказати, сеньйоро.
ЛЕОКАДІЯ (підходить нервуючи). Ви знаєте! Адже це божевілля!

Аррієта сердито відхиляє таку думку, але не видно, 
щоб він був дуже переконаний в цьому.

(Не чекаючи відповіді, відходить убік, щоб побачити, чи ніхто не підслуховує, 
потім повертається до нього.) Слуги мені щойно розповіли страшну річ. 
(Підходить до балкона глянути, чи не підслуховує хто-небудь там.)

АРРІЄТА. Яку саме, сеньйоро?
ЛЕОК/уЦЯ (нервово походжає по кімнаті). Андрес, наш машталір, чув про 

це сьогодні на базарі. Збираються оголосити два декрети... Кажуть, запропонував 
їх Каломарде, а король схвалив. Яка ганьба, Боже мій!

АРРІЄТА. Прошу вас, сеньйоро, поясніть!
ЛЕОКАДІЯ (насилу вимовляючи слова). Один декрет... звільняє від кари 

тих, хто грабував лібералів... якщо при цьому не було вбивства...
Аррієта зблід.

Вони зможуть тепер грабувати, руйнувати, знущатися безкарно?!
АРРІЄТА. А другий?
ЛЕОКАДІЯ. Смерть усім масонам і комунарам, за винятком тих, хто прийде 

повинитися сам і викаже інших
АРРІЄТА. Мабуть, це тільки чутки...
ЛЕОКАДІЯ (схвильовано). Ви так само спокійні? Ви теж збожеволіли? 
АРРІЄТА. Я не божевільний і мені дуже страшно. Про ці декрети багато балакають, 

але я гадаю, уряд сам поширює такі чутки, щоб спровокувати заворушення. 
ЛЕОКАДІЯ. Треба тікати!
АРРІЄТА. Не розповідайте про ці декрети дону Франсіско.
ЛЕОКАДІЯ. Не розповідати? А небезпека, яка загрожує його життю? 
АРРІЄТА. Немає життя без здоров’я, сеньйоро!
ЛЕОКАДІЯ. Але нема і здоров’я без життя!
АРРІЄТА. Іноді, сеньйоро, ми схильні перебільшувати небезпеку. Дон 

Франсіско завжди користувався повагою...
Слова доктора поступово стихають і стають зовсім беззвучними, 

тоді як голос Гойї, що чути знадвору, наближається.

ГОЙЯ (його голос). Ви питали, дон Еухеніо, чому у цих летючих людей 
така невиразна мова. (З ’являється зліва, показуючи принесену гравюру.) Погляньте 
на цей офорт. (Дивиться на них).

Аррієта замовк.

(Щось запідозривши, звертається до Леокадії.) А ти що хочеш?
ЛЕОКАДІЯ. (Нічого. Піду принесу вина.) (Бере піднос і виходить.)

Гойя недовірливо дивиться їй вслід.

ГОЙЯ. Ця відьма готує мені сьогодні скандал.
Аррієта бере в нього з рук гравюру і розстилає на столі.
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Це одна робота із серії «Сни», хоч то не просто сни, а щось більше. Ви вірите, 
що можна літати?

Арріста хитає головою.

Леонардо мріяв про такі апарати. Він не полетів, але, може, ми коли-небудь 
полетимо.

Аррієта уважно дивиться на нього, жсстом показуючи, що він не вірить у цс. Зліва повільно 
проходить Лсокадія. Погляд Аррієти попереджає Гойю про її присутність.

Але ти не привела Марікіти!
ЛЕОКАДІЯ. (Говорить так, що її чутно.) Марікіта... померла... (Пришвид

шивши крок, виходить з кімнати.)
ГОЙЯ. Вона щось сказала? Вона пішла за Марікітою?

Аррієта підтверджує. Пауза.

(Зітхає і задумливо сідає до столу. Нарешті наважується заговоритися повинен 
сказати вам щось неймовірне. Але обіцяйте мовчати.

Аррієта киває головою.

Я бачив цих летючих людей. (Показує на гравюру.)
АРРІЄТА. (Що?)
ГОЙЯ. Ген на тих пагорбах.

Аррієта повільно сідає, з підозрою дивлячись на нього.

Дуже далеко, і вікна будинку, що здавався їхнім житлом, виблискували високо на 
горбах. Вони літали навколо, сяючи білим кольором. То були не птахи. Я спершу 
подумав, що це знову французи щось вигадали. Тільки де там! Про це було б відомо.

Аррієта креслить знаки.

(Заперечливо.) Ні, ні, мені не приснилися янголи! Ці істоти живуть на землі. 
Але я не знаю, хто вони такі.

АРРІЄТА (вказуючи Гойї на очі, похитує головою). (Очі теж можуть обманути.) 
ГОЙЯ. Ні, очі мене не дурять. І вони бачили наших старших братів. Може, 

вони вже багато віків живуть у горах... Я відкрию вам мою найбільшу мрію: 
щоб вони коли-небудь спустилися вниз, до нас. І покінчили б і з Фердинандом 
сьомим і з усіма жорстокостями світу! Можливо, одного прекрасного дня вони 
спустяться сяючою армією і загримлять у кожні двері. І так голосно, що навіть 
я їх почую. Це будуть страшні удари молотом.

Пауза. Аррієта ніяково дивиться на нього і відводить очі.

Вам здається, що я сновида? .
Аррієта невпевнено заперечує.

Облишмо це.
Аррієта встає і походжає кімнатою. Кидає виразний погляд на «Скалозубів», 

потім — на художника. Наближається до нього і креслить знаки.

Мене все ще ваблять жінки.
Аррієта робить короткий знак.

Звісно, все це не так, як раніше... Коли я беру в руки пензель і палітру, то забуваю 
про все інше. Я нікого й нічого не боюся. Забагато працюю? А хто не працює?

Аррієта робить знаки.

Зараз мене цікавить інше. Я вже давно був написав листа Мартіну Сапарету і 
все ще не одержав відповіді. Мені здається, що з листом щось трапилося. 
(Коротка пауза.) Я писав, не стримуючи себе... Мартінільйо дорогий і близький 
мені, як рідний брат, а мені так потрібно бути з кимось відвертим...

Аррієта запитує жестами.

Та всякі там дрібниці... (Сміється.) Ну, й поквитався ж я з носатим! 
АРРІЄТА. (У листі?) (Повторює жест листа.)
ГОЙЯ. Я дозволив собі таке задоволення.

Аррієта бдідне і креслить знаки.
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Ну й наговорив я йому там нахабних слів! Але все ж таки менше, ніж він 
заслуговує. (Усміхаючись, дивиться на доктора, і вираз його обличчя змінюється.) 
Ви боїтесь, щоб чого-небудь не сталося?

Аррієта робить знак.

Чотирнадцять днів.
Аррієта встає, ходить по кімнаті.

Починає звучати повільне й глухе биття ссрця.

Що ж, у них всього й справ, що розпечатувати мої листи?
Аррієта зупиняється і креслить знаки. Чути, як серце б’ється частіше і голосніше.

Я знаю про «Зелену книгу» тільки з чуток.
Аррієта креслить знаки.

Дякую. Якщо виникне така потреба, напишіть Мартінільйо. Але за кілька 
днів... поки що можна почекати.

Аррієта підходить, кладе руку йому на плече. Робить знаки.

(Дивиться на нього.) У Францію?
Аррієта схилив голову на знак згоди.

Ви справді вважаєте, що мені загрожує небезпека?
Аррієта киває.

(Міркуючи про щось.) Смертельна небезпека?
Аррієта після певного вагання киває головою.

(Рвучко підводиться і нервово походжає по кімнаті.) Я повинен малювати тут! 
Тут!

АРРІЄТА (беручи його за руку). (Ви повинні рятувати себе.)
Удари ссрця лунають гучніше.

ГОЙЯ (сміється). Я — Гойя! І мене не можуть не шанувати.
Вбігає ЛЕОКАДІЯ. Поки Гойя походжає кімнатою, вона гоаорить, 

марно намагаючись зупинити його.

ЛЕОКАДІЯ. (Тебе розчавлять, наче мурашку! Якщо залишишся, тебе посадять 
у кошик, як Рієго! І мене теж! І дітей!)

Гойя не звертає уваги на неї і продовжує говорити, гніваючись усс більше, 
тоді як удари ссрця лунають дужче і дужче.

ГОЙЯ. Ні, ні і ще раз ні! Ти чуєш?! Ми залишаємось! Я ні про що не стану 
благати це носате падло, цього вбивцю! Я залишуся у своєму будинку, зі 
своїми дітьми, зі своїми картинами і я буду гуляти цими благословенними 
горбами!.. Ми проведемо святвечір тут, разом із тобою, з твоїми синами, з 
моєю сім’єю і з моїм онуком!

ЛЕОКАДІЯ (стиснула собі шию руками). (Нас уб’ють!)
ГОЙЯ. Замовкни! Тут наказуєш не ти і не король! Тут наказую я! 
ЛЕОКАДІЯ (кричить беззвучно). (Божевільний!)
АРРІЄТА (підходить до неї). Сеньйоро, заспокойтеся... Візьміть себе в руки. 

Так гірше...
Удари ссрця стають ще голоснішими.

(Бере Гойю за руку.) (Дон Франсіско, заспокойтеся... Ходімо...) (Веде Гойю до 
крісла, непомітно мацаючи йому пульс.)

Художник жестикулює і бурмоче щось незрозуміле. Удари серця поволі притишуються. Аррієта 
якийсь час пильно дивиться в лице Гойї, потім бере свій капелюх 

і палицю. Робить знаки.

ГОЙЯ. Прийміть мої вибачення, докторе.
Аррієта вклоняється.

(Голос Гойї звучить стримано.) Ви скоро прийдете до нас знову?
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Аррієта ствердно схиляє голову, знову вклоняється і виходить у супроводі Лсокадії.
Удари ссрця звучать глухо і втомлено.

Дитино! Марікіто! Де ти?.. (Підводиться, дивлячись праворуч.)
Зліва чутно голос МАРІКІТИ. Гойя повертається у той бік.

МАРІКІТА (її голос). Мене Тягнуть по темному коридору... Я нічого не 
бачу...

ГОЛОС СТАРОГО. Опудало йде!
ГОЛОС СТАРОЇ. Її вже забрали!

Довга пауза.

МАРІКІТА (їїголос). Мене більше не побачать...
Гойя слухає з усезростаючим неспокоєм. Слабкі удари ссрця завмирають зовсім. Тиша. Художник 
проводить рукою по чолу і зітхає. Картини в глибині поступово зникають за винятком «Сатурна». 
Гойя бере зі столу підзорну трубу і підходить до балкона, щоб подивитися на палац. З’являється 

ЛЕОКАДІЯ. Вона несе ліки, помішуючи їх у чашці. Мовчки і холодно дивиться на нього.

ЛЕОКАДІЯ. (Візьми.)
ГОЙЯ. На якого біса мені промивати кишки?!
ЛЕОКАДІЯ (вказує на двері). (Так звелів лікар.)
ГОЙЯ (знизує плечима). Гаразд, не буду сперечатися. Давай. (Бере чашку, 

сідає до столу, на який кладе підзорну трубу.)
В той час як Гойя п’є ліки, Лсокадія підходить до нього і креслить знаки.

(Раптом перестає пити і відставляє чашку.) Які ще декрети? (Він занепокоєний, 
але приховує це.) Я ніколи не був ані масоном, ані комунаром. Так, лібералом я 
був. Але ж не можуть вони перевішати всіх лібералів!

Леокадія продовжує робити знаки.

Що? Бабські плітки!
ЛЕОКАДІЯ (склавши благально руки на грудях). (Ми повинні виїхати!)
ГОЙЯ (допиває і похмуро встає з крісла). Ти думаєш, я не бачу твоєї гри? 

Ти мрієш про Францію... і про французів! (Хапає її за руку.) Але мене ти не 
прикрасиш рогами! Я ще чоловік і можу змусити тебе стогнати від насолоди 
або страху! (З силою штовхає її і відходить з виразом муки на обличчі.)

Лсокадія злякано, але рішуче дивиться на нього.

Приведи Марікіту. Я за весь ранок ні разу не бачив її.
Лсокадія холодно дивиться йому в лице.

(Робить кілька кроків до неї.) Чого ж ти чекаєш?
Лсокадія робить знаки.

ГОЙЯ. Ти кажеш, що твої сини в будинку архітектора Переса? (Він вимовляє 
ці слова, не відриваючи очей від обличчя Леокадії. Схвильовано.) Там надійніше, 
ніж тут?.. (Зненацька зрозумів зміст того, що вона йому передає.) Ти кажеш, що 
вони залишилися там?

Леокадія киває головою. її душить злість.

З якої причини? Твої сини — нехай! Законні діти дона Ісідоро Вейса. Але вона < 
— моя дочка! Вона вчиться у мене малювати і стане великою художницею. 
Тільки я можу розпоряджатися моєю дочкою! Я — її батько!

Лсокадія нервово заперечує.

Я негайно іду в дім Тібурсіо і приведу їх сюди.
Відштовхує її і збирається вийти.
Лсокадія плачучи затримує його.

Пусти мене!
Леокадія знаками пбказує, що сталося щось жахливе.

ЛЕОКАДІЯ. (Почекай!) (Знаками просить його заспокоїтись.)
ГОЙЯ. Наша дівчинка не боягузка!
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Сльози навертаються Лсокадії на очі. Вона вказує рукою на картини 
в глибині залу. «Сатурн» починає збільшуватися.

ЛЕОКАДІЯ. (Дівчинка...) (Рукою показує зріст.) (Вона тут...) (Показує на 
стіну і на картини. Зображує тремтіння і план дитини, потім показує, як 
дівчинка спить, як кричить і плаче, прокинувшись.) (Уві сні...)

ГОЙЯ. їй сняться кошмари?
Лсокадія киває головою.

Я попереджав про це.
Вона бурхливо заперечує і показує на його вуха.

Потім бере Гойю за руки і веде до балкона, показуючи щось.

Королівські добровольці?
ЛЕОКАДІЯ (киває і говорить, розтягуючи слова). (Тут небезпечно!)
ГОЙЯ (наполягає на своєму). Вони не зачеплять дітей!

Лсокадія показує, як б’ють дитину, даючи зрозуміти, 
що добровольці робили цс не раз.

Навіть якщо це й так, дітей треба привезти сюди на святвечір...
Лсокадія виглядає розгубленою.

Невже щоб побачити дочку, я повинен щодня ходити в дім мого ворога Тібурсіо?
Лсокадія знову показує на балкон, зображуючи, як б’ють когось.

(Підозріло дивиться на балкон.)
Знову починає глухо калатати серце. Лсокадія непомітно виходить.

(Хитає головою, обертається і здивовано бачить, як картина «Сатурн» грізно 
збільшується, росте, поки не займає всю стіну. Біжить праворуч і кричить.) 
Проклята відьма! Це нова пастка? (Під глухе биття серця повертається до 
столу і дзвонить у дзвоник.)

Звуки серця стихають, але коли Гойя перестає дзвонити, їх знову чутно. Пауза.

Світло повільно яскравішає. В глибині видно картини «Лсокадія», «Трибунал інквізиції», «Читання». 
Картина з літаючими істотами зникла. Біля жаровні непорушно сидять ЛЕОКАДІЯ і ДОНЬЯ 
ГУМЕРСІНДА ГОЙКОЕЧЕА. їй можна дати років тридцять п’ять. Вона виглядає дуже непогано, добре 
одягнена, посміхається, але її тонкому обличчю й живим очам бракує теплоти.

ЛЕОКАДІЯ. Даруйте, що вам. довго довелося дзвонити. Ця Еміліана така сплюха... 
ГУМЕРСІНДА. Не треба вибачатися. Як почуває себе ваш господар? 
ЛЕОКАДІЯ (дивиться на неї здивовано, потім розуміє, що гостя хоче її 

образити). Франчо? Він цілком здоровий і задоволений життям... і як молодий. 
ГУМЕРСІНДА. Чи добре він їсть? Не кашляє? Не нудьгує?
ЛЕОКАДІЯ. Але ж ви нещодавно бачили його. Він не змінився. 
ГУМЕРСІНДА. У його віці... з дня надень може статись найгірше. 
ЛЕОКАДІЯ. Я впевнена, він буде ще довго жити. (З викликом.) Уявіть собі, 

він міг би навіть одружитися, якби це йому знадобилось!
ГУМЕРСІНДА (вражена її нахабством). Дай Боже, щоб він не захоплювався 

цим без міри. Лише розпусниця може женити його на собі, щоб наставити 
йому роги, а потім успадкувати його майно.

ЛЕОКАДІЯ.Не турбуйтеся. Він так не думає.
ГУМЕРСІНДА. Я ще не спитала про вашого чоловіка.
ЛЕОКАДІЯ. Ви ж знаєте, що я ніколи з ним не бачуся...
ГУМЕРСІНДА. Даруйте! У мене така пам’ять... Ваш чоловік, хвалити Бога, 

ще молодий, при здоров’ї і йому добре ведеться. Він і справді житиме довго! 
(Зітхає.) Але я прийшла взнати, донья Леокадіє, чи будемо ми тут святкувати 
Різдво, як завжди? Вже п’ятнадцяте грудня, і пора про все подумати. 

ЛЕОКАДІЯ. Мої діти зустрінуть Різдво не тут.
ГУМЕРСІНДА. Не тут?
ЛЕОКАДІЯ (вагаючись). Донья Гумерсіндо, прошу вас допомогти мені 

переконати Франчо, щоб це Різдво ми провели у вас.
ГУМЕРСІНДА (холодно).Чому?

47



ЛЕОКАДІЯ. Вашому свекру загрожує небезпека... На вулицях тепер 
неспокійно. Якби він принаймні залишив цей будинок! Може, до вас... 

ГУМЕРСІНДА. Ви вважаєте, що він повинен ховатися?
Лсокадія киває.

Але мій свекор не зробив нічого поганого!
ЛЕОКАДІЯ. Інші теж нічого поганого не робили, але їх переслідували і 

навіть убивали.
ГУМЕРСІНДА. Наш дім не дуже надійний притулок... Мій чоловік теж не 

дуже в пошані... Зрештою, він син свого батька. (Усміхається.) Але вони не 
зроблять нічого злого ні тому ні іншому. Не такі вже вони розбійники.

ЛЕОКАДІЯ (встає нервово). А раптом із ним щось станеться? Адже він не 
молодий.

ГУМЕРСІНДА. Я бачу, як ви налякані. Та ми не повинні хвилювати мого 
свекра. Хай бачить, що ми веселі... (Відходить і розглядає «Леокадію».)

ЛЕОКАДІЯ (стримуючи обурення). Наскільки це залежатиме від мене, Франчо 
тут не святкуватиме.

ГУМЕРСІНДА. Не приписуйте собі, сеньйоро, стільки впливу. І не називайте 
його більше Франчо. В ваших вустах це звучить смішно.

З лівого боку входить ГОЙЯ.

ГОЙЯ (радо). Гумерсінда!
ГУМЕРСІНДА. (Батько!)

Обнімаються. Гумсрсінда цілує старого.

ГОЙЯ. От радість яка! А куди подівся мій Пако?
Гумерсінда заперечливо хитає головою, ласкаво і скрушно.

Як? Не прийшов самий товстошкурий із моїх синів? (Сміється.) Але ти зате 
привезла онука? Я знаю, де він! Пішов на стайню дивитися коней? Він буде 
славним вершником. (Перетинає по діагоналі сцену.) Маріаніто!

Гумерсінда біжить за ним, затримує його і заперечливо хитає головою.

Що?
ГУМЕРСІНДА. (Маріаніто не міг прийти...)
ГОЙЯ. Він теж не прийшов?

Гумерсінда підтверджує цс, показуючи, що вона не схвалює.

ГУМЕРСІНДА. (Ма-рі-а-ні-то.) (Складає на грудях руки.) (Він просить у 
вас вибачення і... І цілує вас.) (Шле повітряні поцілунки, потім цілує Гойю.)

ГОЙЯ. Облиш, облиш. (Машинально цілує її.) Він не прийшов! (З досадою 
сідає за стіл і починає робити ескіз.)

ГУМЕРСІНДА (підходить і цілує його в голову). (Не гнівайтесь на мене. 
Днями я приведу його... Обіцяю.) (Цілує два свої пальці, складені хрестом.) 

ГОЙЯ (занепокоєний, бо нічого не зрозумів). Лео! Що вона говорить?
Лсокадія підходить і швидко робить серію знаків. Гумерсінда показує, 

що цс зовсім зайве: вона бере олівець і пише, але Лсокадія продовжує робити знаки.

(Усміхається, подивившись на папір і на Леокадію.) Одна каже, що до Різдва 
мені приведуть онука, а інша — що його не приведуть. От вір жінкам!

ГУМЕРСІНДА. (Я не це сказала!) (Звертається доЛеокадії, показуючи папір.) 
ЛЕОКАДІЯ. Я кажу те, що зрозуміла. (Продовжуєробити знаки.)

Гумерсінда знову починає нервово писати.

ГОЙЯ (гнівно). І ось так тридцять один рік! (Дивиться на папір.) Ні, не 
сходиться. (До Леокадії.) Але тобі я можу відповісти. Не може бути й мови, 
щоб святкувати Різдво десь у іншому місці.

Гумерсінда всміхається, тріумфуючи. Розгнівана Лсокадія знову креслить у повітрі знаки. 
Гумерсінда пестить художника і показує, торкаючись пальцем своєї скроні, 

що Лсокадія не при розумі.

ЛЕОКАДІЯ. (У вас поганий язик.)
ГУМЕРСІНДА. (Не гірше вашого.)
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ЛЕОКАДІЯ. (І погані думки).
ГУМЕРСІНДА. (Ви смієте говорити про погані думки?)
ЛЕОКАДІЯ. (І про погані вчинки!)
ГУМЕРСІНДА. (Думайте, що говорите!)
ЛЕОКАДІЯ. (Дурити старого бідолаху — підло!)
ГОЙЯ {розгніваний, що не чує, зі страшною силою гримить кулаком по столу). 

Щоб вас диявол вхопив! Сідайте! і заспокойтеся! (Вказує на канапу.)
Жінки сідають.

А тепер шепочіться, скільки завгодно! Та на Різдво всі повинні бути тут, разом 
зі мною.

Лсокадія нссміливо робить знаки.

Твої сини теж. І я не хочу більше бачити кривлянь! Не хочу бачити мавп! А ви 
схожі на них! (Заглиблюється у малювання.)

Гумсрсінда й Лсокадія у повній тиші обмінюються короткими і в’їдливими репліками. Суперечка 
знову спалахує між ними, жести жінок виказують сарказм і презирство, що їх вони адресують одна

одній.

Сьогодні знову не було листоноші?
ЖІНКИ н е  ч у ю т ь  ЙОГО.

(Дивиться на них і повторює, підкреслюючи кожне слово.) Сьогодні листоноша 
не прийшов знову?

Жінки дивляться на нього, і Лсокадія заперечливо хитає головою.

Продовжуйте, продовжуйте свої ніжності. (Малює.)
Жінки продовжують мовчазну розмову. Чується тихе квоктання.

(Піднімає голову. Квоктання стає голоснішим, і Гойя дивиться на канапу, 
вважаючи, що звук лине з вуст Леокадії.)

Квоктання посилюється, видно, що Лсокадія лютує.
Гумсрсінда стримує її пихатим жестом і відповідає ослячим ревінням.

(Дивиться на них з дивним виразом. Хоч старий художник стримує сміх, проте в 
його очах є також іскра страху.)

Із уст жінок по черзі лунає квоктання і рев: в голосі Леокадії наростає образа, в ревінні Гумсрсінди 
— тріумф. Бідолашна Лсокадія рвучко встає і видає два лютих запитальних квоктання. Гумсрсінда теж 

підводиться і відповідає їй ревом ствердження.

(Лунко регоче.)
Жінки замовкають і дивляться спсршу на нього, потім одна на одну.

^  Підійшовши до Гойї, Гумсрсінда прощається ніжним поцілунком.

Ти вже йдеш?
Гумсрсінда киває головою, ніжно ревучи.

(Не знаючи, лякатись йому чи сміятись.) Ну, тоді... поцілуй за мене багато 
разів тих двох невдячних.

Гумсрсінда киває головою, присідає, холодно киває Леокадії, на що та ледве відповідає, і квапливо 
виходить. Пауза. Лсокадія сердито дивиться на художника.

(Все ще гніваючись на свою глухоту, Гойя малює.)
Чується нявчання.

(Перестає малювати і похмуро позирає на просценіум.)
\

Леокадія підходить до Гойї і з силою повертає йому голову, щоб він дивився на неї.

(Гойя зніяковів.)
Пауза. Лсокадія питає владним рухом голови.

(Вибухає.) Гумерсінда безсовісна базіка!
ЛЕОКАДІЯ (енергійно жестикулкієруками й головою). (Так це правда?) 
ГОЙЯ. (кидає олівець і встає). Так! Це правда!
ЛЕОКАДІЯ. (Їїрухи передають справжній відчай.) (Боже мій! Так ти мені
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віддячуєш?! Оце твоя любов до Марікіти! Мені моїм синам залишиться 
тільки жебрачити на вулицях!)

ГОЙЯ (походжає). Навіщо ці слова?... Заспокойо" і зислухай. Ти повинна 
зрозуміти. (Бере її за руку.) Замовкни!

Лсокадія беззвучно плаче.

Я не чую тебе, але все одно замовкни.
Лсокадія відходить, плачучи.

Та послухай же! Король — чудовисько, а його радники — шакали. Він підбурює 
їх не тільки на вбивства, але й на грабунки. На це їх благословляють і закон, і 
наші священики. Лібералів ірабують, а вони повинні мовчати, якщо не бажають 
потрапити на шибеницю! Нібито ми не іспанці, а дияволи, а вони — янголи, 
що борються з силами пекла... Я мщуся їм. Я малюю їх з пиками чаклунів і 
цапиними мордами на шабашах, що їх вони звуть придворними балами. Але 
водночас я вживаю заходів безпеки, бо я не дурень. Три місяці тому я пішов 
до нотаря і заповів цей будинок своєму онукові Маріаніто.

Лсокадія схвильовано креслить у повітрі знаки.

Я не можу передати майна Марікіті!
ЛЕОКАДІЯ. (Це ж твоя дочка!)
ГОЙЯ. Це моя дочка, але не перед законом і не перед церквою. А майно 

може перейти тільки до члена сім’ї. Ох! Не знаю, навіщо я тобі це пояснюю. 
(Ходить по кімнаті.)

Схвильована Лсокадія креслить знаки.

Я заповів онуку не все. Я потурбуюсь і про вас.
ЛЕОКАДІЯ (встає і креслить знаки, говорячи вголос). (Вони заберуть все! 

Твій син кар’єрист, а твоя невістка — чаклунка).
ГОЙЯ. Мій син не кар’єрист!
ЛЕОКАДІЯ (креслить знаки в повітрі). (Вони, як круки, чекають твоєї 

смерті.)
ГОЙЯ. Вони не круки! І не чекають моєї смерті!
ЛЕОКАДІЯ (робить знаки). (Твій онук — ледар. Він тільки й чекає твоєї смерті.) 
ГОЙЯ (трусить її, вражений цими словами). Ти стара баба, яка хоче здаватись 

молодшою! Мій онук не ледар і він любить мене. Ти будеш шанувати мого 
Маріаніто! Чуєш?

Лсокадія раптом починає прислухатися до звуків, які долинають знадвору.

Ти мене чуєш?
Лсокадія просить його помовчати, бо в будинку щось відбувається.

«Лсокадія» і «Читання» зникають.

Годі хитрувати! Мене ти не обдуриш, хоч я і глухий!
Лсокадія знову просить тиші.

Що ти там почула?
ЛЕОКАДІЯ (повертається до нього роздратовано, креслить знаки). (Ти 

неможливий! Краще мені піти!)
ГОЙЯ. Ну й іди! (З силою стискає їй руку.) Забирайся разом зі своїми 

дітьми і проси захисту в одного з тих добровольців на мості, котрі до тебе 
залицяються!

ЛЕОКАДІЯ (схвильовано). (Що ти вигадав?!)
ГОЙЯ. У того красунчика з вусами! У сержанта! Я бачив вас звідси! Навіщо 

шукати їх у Франції, га?
Лсокадія заперечує. Обличчя її блідне.

Розпусниця! (Відсторонює її і розгнівано виходить наліво, не бачачи панотця Дуасо.)
ПАНОТЕЦЬ ДУАСО з ’явився справа за секунду до цього.

Картина «Трибунал інквізиції» збільшується.

ЛЕОКАДІЯ (услід Ґойї). Франчо! Франчо!
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ДУАСО (знімає капелюх). Ви ж знаєте, що він не чує, сеньйоро.
Лсокадія здивовано повертається до нього. Дон Хосс Дуасо-і-Латре — священик сорока восьми 
років, показного зросту. Чорне волосся відтінює блідість його обличчя, тонкого і приємного. 
Гострий погляд і гладеньке чоло священика говорять про його розум, тоді як м’ясисті уста — 
про чуттєвий темперамент, що його він приглушує постійною активністю й різноманітною 
діяльністю. На голові в нього оксамитова шапочка, на сутані блищить хрест Карла III.

ДУАСО. Вибачте, що я піднявся до вас, не чекаючи, поки про мене сповістять. 
ЛЕОКАДІЯ. Прошу вашу велебність пробачити мої зойки. Дон Франсіско... 
ДУАСО (піднімає руку). Я розумію, сеньйоро.
ЛЕОКАДІЯ. Прошу сідати, преподобний отче. (Вказує на канапу.)
ДУАСО. Дякую. (Відходить.) Краще я сяду тут, якщо дозволите. (Прямує 

до столу.) Мої ноги не люблять зайвого тепла. (Знімає плащ.)
ЛЕОКАДІЯ (квапливо бере у нього капелюх і плащ і кладе їх на стіл). Дозвольте мені. 
ДУАСО. Дякую, дочко моя.
ЛЕОКАДІЯ. Ваша велебність хотіла б говорити з доном Франсіско?.. 
ДУАСО. Після бесіди з вами, донья Леокадіє. (Гречно вказує їй на канапу.) 

Я лише один раз відвідував цей будинок сеньйора Франсіско де Гойї, але на 
вулиці Вальверде я був вашим сусідом...

ЛЕОКАДІЯ. Я добре пам’ятаю вас, ваша велебність, ви—дон Хосе Дуасо-і-Латре.
Дуасо посміхається.

Дон Франсіско буде дуже радий. І я, ваша покірна служниця... також дякую 
вам за візит.

ДУАСО. Чому, дочко моя?
ЛЕОКАДІЯ. Вашій велебності, мабуть, відомо, до якої міри розпалилися 

тепер пристрасті. Я боюся за дона Франсіско...
ДУАСО. Його турбували?
ЛЕОКАДІЯ. Поки що ні.
ДУАСО. А що значить це «поки що», сеньйоро?
ЛЕОКАДІЯ. Пробачте, панотче. Я лише неосвічена жінка.
ДУАСО. Не виправдовуйтесь. Турбота за свого господаря облагороджує 

вас. Якщо я не помиляюсь, ви служите тут економкою вже біля десяти років. 
ЛЕОКАДІЯ (опускає очі). Так, панотче.
ДУАСО (холодно). Ваш чоловік ще живий?
ЛЕОКАДІЯ. Так, панотче.
ДУАСО. Шкода, що за такий довгий час ви не помирилися з ним... Чвари в 

сім’ї... з вашого дозволу... великий гріх.
ЛЕОКАДІЯ. Я знаю, панотче. Але він зрікся мене.
ДУАСО. Я знаю це, дочко моя.

Чутно далекий звук дзвоника. Леокадія дивиться праворуч.

ЛЕОКАДІЯ (встає нервово). Хтось дзвонить... З вашого дозволу, я погляну. 
(Йде праворуч.)

Дуасо теж підвівся, схилив голову на знак згоди, але продовжує говорити 
і цим змушує її затриматися.

ДУАСО. Я пригадую, що ваші діти живуть з вами...
ЛЕОКАДІЯ (повертається). Це так, панотче.
ДУАСО. Вони вже великі?
ЛЕОКАДІЯ. Гільєрмо вже минуло чотирнадцять.

Дуасо киває головою, усміхається.

А Марії дель Росаріо — дев’ять.
Дуасо пильно дивиться на неї.

(Ніяково.) їй незабаром буде десять.
ДУАСО. Блаженні вбогі розумом... Я молитиму Божу Матір, сеньйоро, щоб 

ці невинні душі завжди мали перед собою добрий приклад.
ЛЕОКАДІЯ (смиренно). Дякую вам, преподобний отче.

Справа з ’являється доктор АРРІЄТА.
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АРРІЄТА (вклоняється). Прошу вибачити, що я увірвався сюди.
ДУАСО {усміхаючись). Навпаки, докторе Аррієта. Я дуже радий вітати вас 

після стількох років...
АРРІЄТА. Після багатьох років, панотче Дуасо. Ви дозволите поздоровити 

вас із високим призначенням?
ДУАСО. Призначенням?
АРРІЄТА (до Леокадії). Хіба ви не знаєте, донья Леокадіе? Падре Дуасо 

призначений капеланом його величності. А з травня йому доручена також 
цензура друку.

Лсокадія схиляється у гречному поздоровленні.

ДУАСО (з посмішкою, після паузи). Я арагонець, дон Аррієто Еухеніо. І 
тому дуже відвертий. Чи не криється у ваших словах певне несхвалення?

АРРІЄТА (обережно). Не розумію.
ДУАСО. Чи не помилився я, що вам не подобається ані моє призначення 

придворним капеланом, ані моя діяльність у цензурі?
АРРІЄТА. Ваша велебність, я займаюсь лише лікуванням тіла.
ЛЕОКАДІЯ (занепокоєно). Прошу вас, влаштовуйтесь зручніше... Я звелю, 

щоб принесли шоколад...
АРРІЄТА. Тільки не для мене, донья Леокадіє. Я недавно пив шоколад.
ДУАСО. Не клопочіться, сеньйоро. І зробіть нам ласку своїм товариством.

Лсокадія сідає. Дуасо і Аррієта сідають також.

(Зітхає.) Я нічого не збираюся випитувати у вас, докторе Аррієта. Я тільки 
розраховую на вашу щиру дружбу. В Іспанії багато мовчать, і це добре.

АРРІЄТА. Це так, панотче. В країні панує могильна тиша, і цензура, що її 
здійснює ваша велебність, неминуче сприяє цьому. Той, хто посміє порушити 
мовчанку, дорого за це заплатить. Я сам боровся тільки за славу й незалежність 
Іспанії... Я тільки лікар.

ДУАСО (зітхає). І бажаєте вести розмову лише про тілесне здоров’я. Я 
хотів би спитати, бачачи вас тут, чи не хворий дон Франсіско?

АРРІЄТА. Можливо.
ДУАСО. Яка в нього недуга?
АРРІЄТА. Подивіться на стіни.
ДУАСО. Це його картини? Я спершу подумав, що це старі фрески.
АРРІЄТА. Це тому, що вони не подобаються вам, як і іншим.
ДУАСО (розглядає). Безперечно, краси тут немає... У цих картинах багато 

насильства, багато сатири. І чогось, що важко визначити.
АРРІЄТА. Це страх. Тридцять один рік глухоти перетворили для нього 

людей на маски, що волають у тиші.
ДУАСО. Тепер я бачу, що це його роботи. Такий світ ми бачили і в його 

гравюрах...
АРРІЄТА. Ті іравюри давно розійшлися. Тепер він страшенно самотній. 

Хист його вичерпався і, боячись, що його не почують, він кричить із глибини 
могили.

ДУАСО. Боячись?
АРРІЄТА. Або божеволіючи. А інколи з обох причин. І я побоююсь сумного 

кінця. Адже Гойя дуже старий.
ЛЕОКАДІЯ. Його велебність панотець Дуасо не залишить нас без своєї 

прихильності!
ДУАСО (поглянув на неї, до Аррієти). Ви бачите якийсь вихід?
АРРІЄТА. Якомога швидше тікати з цього виру, щоб не дихати болотяними 

випарами.
ДУАСО. Ви хочете сказати — із цього будинку?
АРРІЄТА. Я хочу сказати — з цієї країни, панотче Дуасо.

Дуасо нахмурив брови.

ЛЕОКАДІЯ. У Францію!
ДУАСО. Франція — ось справжнє болото... Хіба не можна вилікувати іспанця 

в Іспанії?
АРРІЄТА. На це питання ви повинні відповісти самі, ваша велебність.
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Пауза. У повітрі чутно політ гігантських птахів, шум від їхніх крил вссь час наростає.
Зліва швидко входить Гойя, він страшенно приголомшений. Усі встають.

Лсокадія підбігає до нього.

ЛЕОКАДІЯ. (Що з тобою?!)
Гойя дивиться на неї нестямними очима. Дуасо підходить до художника.

ДУАСО. (Дон Франсіско, я обнімаю вас...)
ГОЙЯ (дивиться на всіх, як на незнайомих). Запали світло, Леокадіє.

Лсокадія киває головою і виходить.

Хай бачать, що наш дім не стоїть пусткою.
Присутні ніяково перезираються.

{Намагаються заспокоїтися.) От я й знову зі своїми друзями. І з моїми собаками! 
ДУАСО {відкриває обійми). (Сину мій, я прийшов як друг.)

Гойя недовірливо дивиться на нього, але зрештою обнімає його, сумно усміхаючись.

ГОЙЯ. Дорогий земляче...
Входить Леокадія з запаленою лампою, ставить її на стіл.

Пробачте за мою нестриманість. {Озирає всіх.) Ні, я не божевільний, я тільки 
нестриманий.

ЛЕОКАДІЯ. (Що сталося?)
ГОЙЯ. На моїх дверях щойно намалювали хреста.
ЛЕОКАДІЯ. (Що ти кажеш?)

Усі кинулися до балкона. Гойя відсторонює їх і теж дивиться вниз.

ГОЙЯ. Вони вже пішли. Я бачив їх.
Лсокадія не може стримати крику. Аррієта намагається заспокоїти її, Дуасо супить брови.

Нехай Андрес і Еміліана візьмуть відро води і помиють двері!
Леокадія виходить, дуже схвильована.

Ще один зачумлений: Франсіско де Гойя. Мені розповідали про ці хрести. 
{Походжаючи, звертається до Дуасо з хитрою посмішкою.) Ваші друзі, земляче.

Дуасо незадоволено заперечує цс.

Даруйте, я сам не знаю, що кажу.
Аррієта сідає біля жаровні, Дуасо — до столу.

Краще я сяду поряд із вами і читатиму, що ви зволите мені сказати. Багато 
води сплило з часу ваших останніх відвідин... {Простягає Дуасо олівець і 
вмощується збоку біля столу.)

Дуасо пише.

Не вибачайтесь, я й так знаю вашу совісність. Я не святий, моя економка ще 
молода.

Дуасо пише.

І одружена.
Дуасо опускає очі.

Скажіть, чим вам може стати в пригоді старий Гойя?
Аррієта встає, щоб подивитися з балкона. Дуасо пише.

{Читає те, що написав Дуасо.) По щирості, за арагонським звичаєм, падре! Яка 
мета вашого візиту? {До Аррієти.) Вони змивають хреста, докторе?

Аррієта киває головою. Дуасо пише.

{Усміхається прихильно і тисне руку священику.) Я дякую вам. Від усього серця. 
Але мені не потрібна допомога.

Аррієта кидає на нього погляд, відходить і сідає. Дуасо киває і пище.

Я не боюся цих негідників. А якщо вони повернуться, зустріну їх пострілами.
Дуасо хитас головою і пише.
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Ви не вірите?
Дуасо киває головою, він вірить.

(Встаючи.) Я ніколи не був масоном!
Дуасо пише. З правого боку входить ЛЕОКАДІЯ.

Що написали на дверях ці собачі діти?
ЛЕОКАДІЯ. (Хрест.) (Креслить у повітрі хрест)
ГОЙЯ. І щось іще.

Леокадія ніяково заперечує.

Я бачив, як вони писали під хрестом! Що там було написано?
Леокадія вагається.

Відповідай!
Леокадія робить знаки.

(Лукаво дивиться на Дуасо.) Те, що вони писали, стосується вас, падре! 
ДУАСО (здивовано). (Мене?)
ГОЙЯ. Напевне, вони теологи... Вони написали «Єретик».

Дуасо супить брови.

Щаслива, богообрана країна. Усі в ній інквізитори, навіть злочинці!
Леокадія раптом кидається до ніг Дуасо; той устає і намагається підвести її.

ЛЕОКАДІЯ. Змилуйтеся, падре, не надавайте значення його словам! Врятуйте 
його! Скажіть, хай він забуде гординю, що керує ним, і змириться!

. ДУАСО (одночасно). Заради Бога і святої богородиці, сеньйоро... Заспокой
теся!.. Я прийшов запропонувати свої послуги.

ГОЙЯ (майже одночасно підходить і підводить Леокадію). Тридцять років 
я дивлюся комедію і не розумію її! Вставай!

Леокадія мовчки встає, вона задихається. Дуасо кладе Гойї руку на плече 
і робить знаки бути уважним. Потім він пише, не сідаючи.

Ні, мені нема за що прохати вибачення. Я не покорюся королю!
Леокадія сумно відходить убік. Дуасо пише.

(Читає.) Як?! (Регоче.)
Леокадія підходить до столу, щоб прочитати.

Отже, божественне право? Чи не так, земляче?
Дуасо киває головою.

Покора королівській владі, хоч вона й несправедлива, оскільки це Божа воля, 
щоб монархи з кров’ю успадкували владу над своїми королівствами. І це доктрина 
церкви?

Дуасо пильно дивиться на нього, не відповідаючи.

Як це вам подобається, Аррієто?
Аррієта вказує на Дуасо, забороняючи говорити таким чином.

Отче Дуасо, ви не якийсь сільський піп, ви вчений лінгвіст, на вас чекає 
крісло в Академії. Ви ж у це не вірите. Адже так? Невже ви думаєте, що у 
вашому улюбленому Фердинанді справді тече кров його предків, кров короля 
Карла?

Дуасо пише, стиснувши уста.

Так, я смію думати про це погано!
Дуасо нервує, перекреслює написане і знову починає писати.

А я впевнений, що наша Піларська богоматір не вірила у цноту королеви 
Марії- Луїзи.

Дуже збуджений Дуасо шпурляє олівець і робить кілька кроків по кімнаті. Леокадія 
жестикулює, прохаючи вибачити художникові його неповагу, і у відчаї дивиться на Гойю.
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Даруйте, я не хотів образити вас.
Дуасо сумно поглядає на нього.

ДУАСО (його слова добре чути).
Французька зараза...

ГОЙЯ. Так, ви могли це сказати.
Але хто може знати, що ви сказали?
(Підходить до Дуасо, який робить 
нерозуміючий жест, і дружньо бере 
його за руку.) Земляче, навіть якби 
я схотів принизитися перед королем, 
я б не зміг цього зробити. Я не 
скоряюсь йому.
Дуасо дивиться на Гойю здивовано. Аррієта 

встає.

ДУАСО. Як це?
ГОЙЯ. У вісімсот чотирнадцятому 

році, коли ми зробили дурницю і 
повернули серед інших «найулюбле
нішого», я теж вернувся до двору. І 
знаєте, якими словами мене зустріли?
Передусім, що я заслуговую на ши
беницю!.. А потім із своєю баранячою 
посмішкою монарх додав, щоб я не 
потрапляв йому на очі, поки він мене 
не покличе.

Дуасо якусь мить дивиться на нього, 
потім квапливо пише і бере Гойю за 

руку.

(Читає.) Я не можу забути, що в 
його руках я тільки іграшка. А 
заховавшись у цій оселі, я, може, й досягнув того, що він забув про мене.

Лсокадія стривожено креслить у повітрі знаки.

Не ображай падре, жінко. Арагонець арагонця ніколи не зрадить. Тому я й 
можу сказати землякові: мені прикро, що він служить такій негідній справі.

Дуасо пише, обличчя його засмучене.

Країна тільки почала оживати, та її приспали палицями і молотками.
Дуасо уважно дивиться на нього. «Трибунал інквізиції» перетворюється на «Сварку».

Дуасо пише і показує написане.

Ви б могли сказати, що кийками...
Дуасо заперечує і пише.

(Читає і похмуро відходить від столу.) Звісно, я знаю, хто був дон Матіас 
Вінуеса. Священик із Тамахона. (Ходить по кімнаті.)

Дуасо не відриває від нього уважного погляду.

Напівдурень і напівбожевільний, який із шкури ліз, щоб залити країну кров’ю...
Слухаючи його, Дуасо пише і показує написане.

(Читає неохоче.) То були гарячі дні. Люди напали на тюрму... Його побили.
Дуасо заперечує.

(Тихо.) Його вбили молотками.
Пауза. Праворуч від «Сварки» з ’являється «Собака».

Що ж, іноді так діяли і ліберали, але...
Дуасо пише.

Так, я ліберал.



Дуасо і Гойя дивляться один одному в вічі.

(Відходить углиб і розглядає «Сварку».)
Дуасо наближається до нього і теж дивиться на картину.

(З підкресленою серйозністю.) Це правда, жорстокість властива нам усім. (Пауза.) 
Лишається взнати, чи виправдана вона. (Вказує на картину «Сварка».) Я написав 
це варварство тому, що сам був його свідком. А потім написав цього самотнього 
собаку... Ви бачите варварство, але продовжуєте служити тому, хто його чинить, 
при дворі. А я — пес, який хоче зрозуміти і не вміє. Я чимало сушив собі 
мозок і нарешті додумався, що це було так. Багато віків тому хтось силою 
захопив владу. Люди відповіли на це насильством, інші люди — знову відповіли. 
Так насильство й пішло по світу. Із довбнею у руці.

Дуасо йде до столу. Лсокадія^овчки благає його. Дуасо пише.

(Гойя продовжує, не підходячи до столу.) Не наполягайте, падре. Я не повернуся 
до двору.

Лсокадія благально креслить у повітрі знаки.

Щоб виїхати у Францію, потрібний дозвіл короля. Я не перетну Піренеїв 
потайки, як контрабандист.

Лсокадія показує, що Дуасо міг би добитися дозволу короля. Дуасо пише.

(Гойя читає і заперечує.) Ні, падре. Різдво ми проведемо тут, що робити. Але 
спершу я закінчу ці картини!

Дуасо пише і, торкаючи його за плече, показує написане.

( Читає з несподіваною радістю.) Ви справді прийдете на святвечір?
Дуасо киває, усміхається.

І правда, чом би вам не провести цю благословенну ніч разом із нами? Як, 
Леокадіє?

Лсокадія насилу приховує своє невдоволення, коли розуміє, 
що вони залишаються в будинку і що священик погоджується на цс.

Буде чудова мигдальна халва, печиво з кедрових горіхів і вино з наших власних 
виноградників — справжній мед! А бубни і тамбурини дзвенітимуть так, що 
шибки полетять із вікон!

ДУАСО (нерішучезаперечує). (Я не зможу...)
ГОЙЯ. Шкода. Що ж, у вас свої обов’язки...

Дуасо киває.

...при дворі.
Дуасо пише.

Послухайте, земляче: чи не говорив вам король про мене?
Дуасо вагається і щось пише. Аррієта дивиться на нього.

Говорив чи ні?
Дуасо знову пише.

Іноді мені здається: інші люди ще глухіші за мене. (Показує на папір.) Не 
розумію вашої латини, але вірю, що ви не розповісте королю про цей візит... 

ДУАСО (вказуючи на своє вбрання). (Я священик.)
Гойя сміється, падре обнімає його.

ГОЙЯ. Отже, до святвечора, падре! Я проведу вас до дверей.
ДУАСО (вклоняється Аррієті). Боже борони вас, докторе.
АРРІЄТА. Хай буде завжди він з вашою велебністю.

Лсокадія подає Дуасо його плащ і капелюх. Він дякує їй батьківським жестом, 
простягає руку, яку вона цілує, і виходить разом із Гойєю.

ГОЙЯ (його голос). Одягніть плащ, падре, вже холодно...
Чути брязкіт розбитого скла. На підлогу падає камінь, загорнутий у папір.
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Лсокадія скрикнула. Аррієта підіймає камінь. Дуасо квапливо повертається.

ДУАСО. Що сталося?
АРРІЄТА (показує камінь). Гляньте.

Лсокадія намагається затримати Дуасо, який у гніві хоче визирнути з балкона.

ЛЕОКАДІЯ. Не підходьте! Вони можуть кинути ще один камінь!
З правого боку з’являється Гойя.

ГОЙЯ. Ви щось забули, падре?
Всі дивляться на нього, і Гойя розуміє, що щось трапилось.

Камінь?
АРРІЄТА. (З папером.) (Говорить це, дивлячись на Дуасо.)

Дуасо підходить і простягає руку.

ДУАСО. Дайте мені.
ГОЙЯ (втручається, різко). Ні, земляче! Це послання для мене. (Хапає 

папір, іде до столу, надягає окуляри і читає.)
ЛЕОКАДІЯ (тремтячим голосом). (Що там?)
ГОЙЯ. Порада в галузі живопису. Вони теж художники.

Всі дивляться на нього здивовано.

Послухайте, що тут написано: «Яка різниця між масоном і масонським 
прислужником?» А нижче — шибениця, на якій висить стара жаба, і хоча імені 
не зазначено, це стосується мене.

Лсокадія змушена сісти. Аррієта дивиться кудись за стіни кімнати.

Не дивіться, дон Еухеніо. Вони сховалися в тіні.
ЛЕОКАДІЯ. Заберіть його звідси, падре Дуасо!..

Дуасо збирається щось писати, його стримує жсст Гойї.

ГОЙЯ. Я звідси не піду!
ДУАСО. (Ви збожеволіли?!)
ГОЙЯ. Я не збожеволів. А тепер ідіть, падре. Священику вони нічого не 

зроблять, вони такі святі й божі. Нічого не зроблять і тому, хто вийде з ним. 
Тому ви, докторе, вийдете разом із падре Дуасо. Я чекаю вас двадцять третього 
числа цього місяця о другій годині.

Дуасо хоче наполягати.

(Різко перепиняє його.) Ідіть з Богом!
Дуасо зітхає, сердечно тиснс йому руку і виходить. Аррієта вклоняється Гойї і приєднується до Дуасо. 
Лсокадія, на обличчі якої відбивається передчуття лиха, йде попереду, вказуючи їм дорогу. Всі троє 
виходять. Пауза. Чується віддалене завивання собаки.

(Гойя швидко повертається, щоб глянути на картину з собакою.)
Чутно повільне й глухе биття ссрця.

(Зціпивши зуби, Гойя робить заперечний жест і підходить до балкона.) Мої друзі 
пішли... Я знову в пустелі.

Биття ссрця посилюється.

(Гойя повторює заперечний жест і з видимим зусиллям намагається нічого не чути.)
Звуки майже завмирають. «Сварка» перетворюється на «Асмодсю».

При ледве чутному битті ссрця лунає голос МАРІКІТИ.

МАРІКІТА (її голос, таємниче). Інші теж виходять із будинку... Зараз... У 
цю мить... Ти не чуєш їх?

ГОЙЯ (гірко і недовірливо всміхається). Це не Леокадія... (Відходить праворуч 
і повертається, незадоволений собою.) Я не хочу тебе чути! Я знаю, що тебе 
вже немає.

Биття ссрця припиняється.

(Заінтриговано дивиться праворуч.)
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МАРІКІТА (и голос). Ти цього не знаєш...
Гойя затуляє вуха.

Пауза. Гойя бере палітру, пензлі і збирається вилізти на драбину.
В цю мить заходить Лсокадія, вона мовчки плаче.

ГОЙЯ. Завтра приведу твоїх синів.
Лсокадія мляво заперечує.

(Міниться на обличчі, на хвилину завмирає, очі в нього блищать. Потім залишає 
палітру й пензлі і йде до дверей, що праворуч.) Андрес! Еміліано! (Виходить, 
чутно його голос.) Нечупари! Хитруни! Оце так ви до мене ставитесь?! Я наказую 
вам залишитися! (Коротка пауза.) П’явки! (Мовчанка. Гойя повертається.) Вони 
пішли.

Лсокадія киває головою.

Вони гірші за щурів.
ЛЕОКАДІЯ (киває і говорить, її голос чутно). Це тому, що вони не божевільні.

Гойя вражено дивиться на неї. Потім переводить погляд на «Асмодсю» 
і йде до столу, затуляючи одне вухо. Повертається.

ГОЙЯ. Завтра ти підеш на вулицю Толедо і підшукаєш слуг.
Лсокадія креслить знаки.

Вони підуть! У нас пристойний дім!
Лсокадія збирається заперечити, але раптом кидає погляд на передній план.

Вона збентежена.

Ти щось чуєш?

Лсокадія злякано показує на невидимий балкон. Чути биття серця.

(Іде наліво.)
Лсокадія намагається втримати його.

(Виривається і виходить на балкон.) Лео, згаси світло! Біля дверей хтось є.

Лсокадія гасить лампу. Картини в глибині поринають у темряву, 
приміщення заливається місячним сяйвом.

ЛЕОКАДІЯ (гамуючи крик, показує вниз, на вулицю.) (Вони грюкають у 
двері!)

Удари ссрця частішають.

ГОЙЯ. Треба замкнутися на засув! Біжи і замкни зсередини! (Виходить.)
Лсокадія поспішає за ним. Коли вони виходять, серце раптово 

замовкає і чуються лише шум ударів, голоси й регіт.

ГОЛОСИ. Єретик! Масон! Ми повісимо і тебе, і твою лисицю! Чорнопикий! 
Ми тобі покажемо, зраднику, прилипало французьке, що таке Іспанія! Ми 
виб’ємо твої останні чотири зуби, слинявий діду! Вирвемо у тебе язик, щоб ти 
більше не паскудив ім’я Боже, щоб твоя повія лютувала...

Вибух реготу. Чути, як чимось б’ють у двері будинку. Гойя повертається, червоний від гніву, і виходить 
на передній план, щоб глянути з балкона, що робиться на вулиці. Усі звуки й голоси раптом 
змовкають, але поновлюються ще голосніші й швидші удари ссрця. Непомітно з ’являється 
Лсокадія, ламаючи руки. Не помічаючи її, старий художник, в якому заговорила арагонська 
кров, біжить у глибину сцсни. Він хапає рушницю, квапливо перевіряє заряд і йде наліво. 
Лсокадія кричить, стримуючи його.

ЛЕОКАДІЯ. (Ні, Франчо, ні! Не роби цього безумства!)
Гойя відсторонює її і вйходить наліво. Вона поспішає слідом. Коли обидва вийшли, 

звуки ссрця завмирають і чується галас перед будинком.

ГОЛОС (проривається крізь вибухи реготу). Ану, визирни, блазню, масон проклятий!

28



ЛЕОКДДІЯ (и голос). Франчо, заради Пресвятої Діви!
ГОЛОС. Відчиняй, курво!

Удари в двері.

ЛЕОКДДІЯ (їїголос). Нас розшматують, ми загинули!
ГОЛОС. Відчиняй, чорнопикий! Ми переб’ємо твої кістки... молотками.
ЛЕОКДДІЯ (їїголос). Віддай мені рушницю! (Жалісно.) Віддай!..
ГОЛОС. Ви що, вже у ліжку?
ЛЕОКДДІЯ (їїголос-ридання). Франчо, пожалій мене!
ГОЛОС. Ховайтесь, опудало йде!

Вибухи сміху зненацька припиняються, коли зліва з'являється Гойя у супроводі Лсокадії. Знову 
чутно биття серця, ще сильніше, ніж досі. Стривожений художник ніби втратив свіч запал. 
Лсокадія, заливаючись сльозами, тихенько бере у нього рушницю і кладе на скриню. Гойя 
підходить до столу і завмирає, шукаючи щось очима. Лсокадія, тремтячи, спиняється перед 

жаровнею. Під голосне биття людського серця обидва мовчки дивляться на передній план.

Завіса 

Дія друга

Освітлений тільки передній план, решта сцени у темряві. Праворуч у своєму кріслі сидить 
і вишиває король. Падре Дуасо шанобливо стоїть поряд у чеканні. Король скоса поглядає на 

нього, всміхається і припиняє вишивати.

КОРОЛЬ. Отже, падре Дуасо?
ДУАСО. Ваша величність, дон Франсіско де Гойя не схильний повернутися 

до двору. Він воліє працювати на самоті у своєму будинку.
КОРОЛЬ. Але він — придворний художник.
ДУАСО. Мені здається, що він вважає свій хист занепалим. Двір вже багато 

років нічого йому не замовляв, а сам він, гадаю, не хоче пропонувати картини, 
які не відповідають смаку вашої величності.

КОРОЛЬ (сміється). Вам здається, ви гадаєте... Не сумніваюсь, що ви — 
вірний друг Гойї. (Ніжно.) Проте я теж батько і друг усіх моїх підданих... Що 
він сказав?

ДУАСО (вагається). Я не міг переконати його, він відмовився прохати 
ласки у вашої величності.

КОРОЛЬ (зітхає). Яка упертість! Усі ліберали вважають, що вони не вчинили 
нічого поганого. Ви пропонували йому своє посередництво?

ДУАСО. Так, ваша величність.
КОРОЛЬ. Що ж він відповів?
ДУАСО. Він просив мене не брати на себе жодної турботи про нього.
КОРОЛЬ (після паузи). Як він.живе?
ДУАСО. Це сумирна стара людина, яка нікого не може скривдити. 

Замкнувшись у своєму будинку, ніде не буваючи, він вкриває стіни потворними 
і страшними картинами. Його лікар вважає це ознакою старечого безумства.

КОРОЛЬ. А хто його лікар?
ДУАСО. Доктор Аррієта.
КОРОЛЬ. Аррієта... Він, здається, не дуже мені відданий. Мабуть 

масон.
ДУАСО. Можливо, він у це не замішаний.
КОРОЛЬ. Що поробиш, падре Дуасо?! Ми з любов’ю кличемо у свої обійми 

наших синів, а нас відштовхують. Як ревні католики ми з вами прагнемо 
відновити в Іспанії священний трибунал інквізиції. Я йду до цього повільно. 
Я не хочу бути жорстоким... Та, мабуть, інакше з заколотниками не можна. 
Вони не цінять моєї ласки і плюють на руку, яку їм простягають.

ДУАСО. Я щасливий не раз переконатися в добрих намірах вашої величності... 
Якщо ваша величність дозволить, я знову благатиму Гойю припасти до підніжжя 
трону.

КОРОЛЬ (киває). Розраховуйте на мою прихильність, падре Дуасо. -
ДУАСО. Я обіцяв Гойї завітати до нього двадцять третього, напередодні Різдва Чи 

можу я запевнити його, що ваша величність скасовує своє попереднє розпорядження?
КОРОЛЬ (робить вигляд, що не пам ’ятає). Яке попереднє розпорядження?
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ДУАСО. Гойя розповів, що у чо
тирнадцятому році ваша величність 
сказали йому, ніби він заслуговував 
шибеницю, і наказали не 
з’являтися при дворі, поки ви його 
не покличете.

КОРОЛЬ (посміхаючись). Я сказав 
це жартома... Як і міг подумати, що 
Гойю треба повісити?

ДУАСО (весело). Отже, я можу 
запевнити його в цьому?

КОРОЛЬ (перепиняє його, усмі
хаючись). Ні. Незважаючи ні на що 
він — прихильник конституції, 
безбожник і заперечує мої абсо
лютні права. І він повинен просити 
у мене прощення, не чекаючи, щоб 
я зробив перший крок. Я не ска
совую свого розпорядження, і ви 
не кажіть йому нічого від мого 
імені... Зрозуміли?

ДУАСО. Зрозумів, ваша величність.
КОРОЛЬ. Я бажаю одного — щоб цей упертюх показав, що він готовий 

скоритися церкві і своєму королю. Ви зрозуміли, падре Дуасо?
ДУАСО. Розумію і смиренно схвалюю, ваша величність. І все ж таки, я 

хотів би... (Замовкає.)
КОРОЛЬ (ласкаво). Кажіть, падре.
ДУАСО. Ваша величність, хоча Гойя просив не втручатися в його справи, 

моя прихильність до нього змушує зробити це.
КОРОЛЬ. Але я вже сказав, падре Дуасо, що не збираюся карати Гойю, і 

мені досить, щоб він попрохав вибачення.
ДУАСО. Я це знаю, ваша величність. Та останнім часом, ваша величність, 

трапляються випадки справжньої сваволі. Я боюся за свого земляка і хотів би, 
щоб його це не зачепило. Якби ваша величність дали мені дозвіл бути ще 
відвертішим...

КОРОЛЬ. Попередьте його про небезпеку, падре Дуасо! Може, ви все-таки 
умовите його просити вибачення. (Бере вишивання і робить стібок.) Ви сказали, 
що збираєтесь відвідати його перед Різдвом?

ДУАСО. Двадцять третього, ваша величність.
Пауза. Король знову вишиває.

КОРОЛЬ. Падре Дуасо, я сподіваюсь, що ви вмовите його прийняти 
наше покровительство. Та якщо вам і цього разу не пощастить досягти благої 
мети, ми будемо, як і раніше, терпляче ставитися до цієї впертої людини. 
(Робить стібок.) Але краще вам не з’являтися до нього раніше восьмої години 
вечора.

ДУАСО (здивовано). Не раніше восьмої?
КОРОЛЬ (дивиться на нього, посміхаючись). Для добра самого ж Гойї... 

Коли-небудь я поясню, чому я про це прошу. Вважайте це наказом.
ДУАСО (спантеличений). Слухаюсь, ваша величність.
КОРОЛЬ (прощається з ним, піднявши праву руку). Дякую вам за допомогу, 

падре Дуасо.
Він заглиблюється і виходить задкуючи. Світло гаснс.

Затемнення

Чується регіт. У глибині сцени на стіні починають світитися «Скалозуби» і «Юдіф». 
Вимальовується постать Гойї, що скулився на драбині. П риміщ ення поступово 
освітлюється. На Гойї старий халат, який захищає його від холоду. Художник працює 
над портретом дівчини, який ми бачимо праворуч від «Шабашу». Час від часу Гойя 
хукає на пальці, зігріваючи їх. На підвищенні вискалила пащу холодна жаровня. 
Навколо самотної старої людини линуть звуки слабкого, багатоголосого, таємничого
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сміху. Гойя крутить головою, напружує слух, щоб почути його, але продовжує пра- 
цювати0

ГОЙЯ. Марево?
Із радісного хору виділяються два насмішкуваті жіночі голоси.

Не буду слухати! (Зосереджено працює.)
До сміху приєднуються пронизливі совині крики.

(Сердито опускає пензель.) Якщо я тільки захочу, весь цей галас припиниться. 
(Широкими мазками накидає фон картини. Окремі гучні вибухи реготу викликають 
німий опір художника.)

Звуки завмирають і припиняються.

(Гойя зітхає. Зігріває пальці, знову бере пензель і працює.)
МАРІКІТА (їїголос). Ні.

Гойя припиняє роботу і прислухається.

Ви не можете примусити голоси мовчати.
Гойя трусить головою і вссь напружується. Пауза.

Це ви мене малюєте?
Гойя здивовано дивиться на портрет, над яким він працює.

Леокадія каже, що це вона, тільки це я. Дівчинка, яка не боїться чарівників. 
НАЙБІЛЬША ЧАРІВНИЦЯ з усіх! (Сміється.)

ГОЙЯ (похиливши голову). Це все глухота.
МАРІКІТА (/7голос). Ні.
ГОЙЯ. Глухота!
МАРІКІТА (їїголос). Я розповідаю про те, що відбувається і чого не видно... 

Слуги пішли...
ГОЙЯ. Я міг це передбачити.

Пауза.

МАРІКІТА (їїголос). Каміння більше не кидають. І вже не малюють хрестів.
Гойя завмирає, щоб послухати. Сови знову починають кричати, і до них 

приєднується сміх двох жінок. Гойя кидає пензель і затикає вуха.

Вона запізнюється.
Гойя злазить із драбини, хукає на пальці і крізь балкон дивиться на дорогу.

(Голос Марікіти шепоче.) Вона завжди запізнюється... Вже протягом багатьох 
днів...

Чутно слабкий сміх.

Учора ви пішли на пагорби. (Пауза.) Шукати мене.
ГОЙЯ. Я не божевільний. Я знаю, де моя Марікіта.
МАРІКІТА (їїголос). Я тут. А дівчинка, котрій тисяча років, — у горах.

Художник підходить до столу і похмуро сідає.

Повернувшись учора з прогулянки, ви дещо помітили. Хтось побував у будинку... 
Може, тільки запах. (Пауза.) Пошукайте гудзика.

Гойя здригається.

(Голос сміється.) Ви ще не дивилися у скриньці для дорогоцінностей?
ГОЙЯ. Він міг відірватися...
МАРІКІТА (її голос). А вусатий сержант? Сьогодні вранці він проходив тут, 

і ви бачили, що у нього не вистачало гудзика.
ГОЙЯ. Він відірвався.
МАРІКІТА (їїголос). Але він міг і подарувати їй цього гудзика.
ГОЙЯ. Я марю, я знаю, що це марення. Я розмовляю з тобою, хоча тебе 

немає. Навіщо страждати? Я не буду шукати гудзика.
МАРІКІТА (її голос). Ви зовсім не такі старі, дон Франсіско. Пошукайте 

гудзика і сховайте його, щоб було що згадати.
Гойя вагається.
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Ви повірите в мене, якщо знайдете його в скриньці для дорогоцінностей?
Гойя виходить. Довга пауза, під час якої картина у центрі перетворюється на «Парок». 

Праворуч чується важке дихання людини, яка через силу піднімається сходами. Зійшовши 
на другий поверх, людина хвилину перепочиває, потім заходить. Цс Леокадія. Вона 
розхристана, змучена важкою роботою, яку їй доводиться виконувати самій, без слуг, і здається 
майже потворною. На плечах у неї короткий сукняний плащ. Вона вносить розпалену жаровню, 
під пахвою у неї віник. Не заставши Гойї в залі, вона дуже дивується. Кидає віник на 
підлогу, щоб вивільнити руку, ставить жаровню на підставку, ворушить вугілля, потім іде 
глянути з балкона. У неї втомлені очі. Вона повертається, зітхає і, злегка стогнучи, піднімає 
віник. Зіщулившись від холоду, іде наліво, щоб підмести, але спершу підходить до дверей і 
прислухається. Знову починає прибирати. За хвилину входить Гойя — стрункий, очі в нього 
виблискують, стиснуті в кулаки руки застромлені в кишені халата. Він здається помолоділим. 

' Якийсь час Гойя і Леокадія дивляться одне на одного.

ГОЙЯ (різко). Ти спізнилася.
Леокадія втомлено креслить у повітрі знаки.

(Сухо перериває її жестом.) Знаю, знаю! Купити дров, засипати корму коням...
Леокадія знову починає підмітати.

(Підходить, гнівно дивмнись на на) Я не люблю цих потягав великомучениці Найми слугі
Леокадія заперечує.

їх приведе Гумерсінда!
Леокадія перестає підмітати і робить презирливий жест.

(Іде до балкона, витягає руки з кишень і тре їх, шукаючи слова.)
Леокадія дивиться на нього стурбовано.

Листоноша не приходив?
Леокадія робить заперечний жест.

(М ’яко.) А учора ввечері ніхто не приходив?
Пауза. Леокадія заперечує. Гойя швидко підходить до неї. Леокадія відступає, налякана виразом 

його обличчя. Художник уникає її погляду, сідає на канапу і простягає руки до жаровні. 
Поглядаючи нишком на нього, Леокадія знову підмітає.

ГОЙЯ. Іди сюди!
Леокадія ставить віник у куток і підходить, боязко позираючи на нього.

(Говорить, дивлячись на жаровню.) Ти все ще боїшся?
\

Леокадія киває.

(Дивиться на неї.) Але ти вже не вимагаєш, щоб ми покинули цей дім?..
Леокадія втомлено хитає головою, показуючи, що суперечка марна, і хоче відійти.

Зажди!
Леокадія затримується.

Якщо плита згасла — байдуже, поїмо й холодне. Чому ти перестала боятися? 
Хіба тобі, не страшно? Безстрашна амазонка, кокетка, яка мріє про Францію, 
вона працює, як віл, і не має часу, щоб зачесатися. Але вона не скаржиться...

Коротка пауза. Леокадія сідає поряд із художником, ображена його словами.

І немає ні хрестів на дверях, ані каміння у вікна... Тільки я ні до кого не 
звертався! (Дуже ніжно.) Це ти зробила?

Леокадія опустила голову, груди її часто здіймаються від хвилювання.

Ти не відповідаєш?
Леокадія торкається його руки.

Це твоя відповідь?
Леокадія піднімає руку Гойї і цілує долоню довгим поцілунком.

Чого ти хочеш?
Леокадія прикладає руку художника до своєї щоки, креслить знаки.
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(.Лукаво посміхається.) Ти сказала, що любиш мене?
Лсокадія підтверджує це, пестячи й цілуючи його руку.

Тоді дай відповідь на моє питання.
Лсокадія робить жест відчаю і притискається до нього.

ГОЙЯ (з силою відштовхує її і підводиться). Повія.
Лсокадія зі сльозами заперечує.

(Шукає в кишені і витягує металічного гудзика.)
Жінка здригається і мало не кричить, її очі нагадують очі загнаної тварини.

(Іде до столу й кладе на нього гудзика). Ось так буде краще. Без маски. 
Гудзик, що відірвався від мундира цього негідника, ти берегла, мов якусь 
перлину!

Голова Леокадії похилилась, жінка слабо заперечує. Протягом наступної сцени 
вона сидить непорушно, хоч ми й чуємо її голос.

ЛЕОКАДІЯ (її голос). Візьми мене.
ГОЙЯ. Славний хлопець, га? Красунь, силак... Тобі всього було мало. І 

раптом ти дістала все зразу: жеребця, якого так хотіла, і безпеку свого житла. А 
в розплату пішло твоє тіло. Але ти його віддаєш із задоволенням.

ЛЕОКАДІЯ заперечує, стиснувши уста. Знову чується її голос.
ЛЕОКАДІЯ (її голос). Я хочу бути твоєю.
ГОЙЯ. Не смій заперечувати! Я не грайся зі мною в любов! Я не прощу 

тобі цього! Він увесь час на думці в тебе, відтоді, як ти вчора займалася з ним 
розпустою тут, на цьому самому місці!

Лсокадія, благально склавши руки, падає на коліна, заперечуючи. Але голос її чутно.

ЛЕОКАДІЯ (їїголос). Тобі сімдесят шість років!
Гойя червоніє і кидається на неї, замахуючись руками.

ГОЙЯ. Брудна кішка! (Обличчя в нього скривилось. Він бореться, щоб не 
заплакати. Відвертається і бурмоче дуже тихо.) Сімдесят шість років...

Лсокадія з широко відкритими очима обходить жаровню і наближається до нього.
Несміливо креслить знаки, яких він не хоче помічати. Відстань між ними скорочується.

Залиш мене самого.
Лсокадія стає, але потім знову починає повільно наближатися.

(Дивлячись на неї з ненавистю і сумом.) Іди! Не треба мене дурити.
Лсокадія ще раз цілує хрест із складених пальців і заперечує. Вона біжить до столу, 

бере ґудзика і показує Гойї.

(Гойя уважно дивиться.)
Лсокадія вказує на підлогу і заперечливо хитає головою. Потім показує на вулицю.

(Страшно звучить голос Гойї.) Ти знайшла його не у вуличній пилюзі! Це він 
дав тобі гудзика!

Лсокадія енергійно наполягає на своєму.

Ну і що з того?
Лсокадія зітхає, наміряючись продовжити пояснення, і повторивши попередню пантоніму, 

показує на вулицю і малює в повітрі міст.

ЛЕОКАДІЯ. (На мості.)
ГОЙЯ. Він дав тобі гудзика на мості?

Лсокадія киває.

Ти йшла з ним разом.
(Вириває гудзик у неї з рук і показує.) І приймала його подарунки!

Лсокадія червоніє і креслить короткі знаки. Пауза.

(Кидає гудзик на стіл.) Від страху?
Лсокадія киває.
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(Зненацька підскакує до неї.) А чому ти не кинула його в річку?
ЛЕОКАДІЯ (заперечує і показує на вулицю). (Він... ) (Показує на себе.) 

(Мені...) (Жест пальцями біля рота.) (Він сказав...) (Показує на вулицю і малює 
дорогу до будинку.) (Що прийде...) (Жест на підлогу.) (Сюди...) (Невиразний 
жести.),(Колись...) (Показує, що бере.) (Забрати гудзика...)

ГОЙЯ. Він прийде і ти віддаси йому гудзика?
Вона сумно киває головою. ,

Ти брешеш (в його голосі чується сумнів).
Леокадія одну руку кладе собі на ссрцс, другу підносить угору.

ЛЕОКАДІЯ. (Присягаюся моїми синами.)
Гойя нерішуче дивиться на неї. Леокадія втомлено прямує до жаровні. .

Але перш ніж вона підійшла туди, чується голос Гойї.

ГОЙЯ (його голос). Хто цьому повірить?
Коротка пауза. Чутно тихе нявчання. Гойя нахиляється до столу, дивлячись на Леокадію.

Жінка відповідає йому загадковим поглядом. Вона мовчить, але голос її налітає, 
мов пориви вітру, які часом майже зовсім стихають.

ЛЕОКАДІЯ (її голос). Ти не віриш своїй Юдіфі?.. Я накладу на себе руки. 
Юдіф візьме ніж, коли нявчатимуть коти, а кажан буде налітати й пити твою 
кров, коли Іуда цілуватиме тебе, і Юдіф теж, а потім встромить у тебе лезо і 
закричить, що ти хотів задушити її, а вона захищалася. Бійся Юдіфі, бійся 
короля! Король — це шибениця, а Юдіф — це пекло...

Гойя підходить до Лсокадії і повертає її голову до себе, 
щоб зазирнути у вічі своїми очима одержимого.

ГОЙЯ. Як взнати правду?
За мить до цих слів Леокадія відводить погляд, прислухаючись до чогось, і тепер показує Гойї у 

правий бік. Чується стукіт. Щоб вивести художника із глибокої задуми,
Леокадія торкається його руки. Знову стукіт. Гойя поступово отямлюється.

ГОЙЯ. Стукають?
Леокадія киває.

(Наказує жестом зачекати, а сам іде на балкон, щоб подивитись.) Це доктор 
Аррієта.

Леокадія виходить. Стоячи біля балкона, Гойя заглиблюється в свої думки.

МАРІКІТА (її голос, дуже тихий). Ґудзик — подарунок ліжка, а не вулиці.
Не сходячи з місця, Гойя заплющує очі.

Шукайте мене. Для мене ви не старі. Батьки не старі для своїх дітей, і Аемодеї 
вже тисяча років... Я поведу вас за руку, і ви більше не повернетесь.

ГОЙЯ (похмуро). Більше не вернусь. (Повільно повертається.)
Входять ЛЕОКАДІЯ і АРРІЄТА.

Сідайте, дон Еухеніо. Приємно, що друзі пам’ятають іще про мене.
Аррієта робить непевний жест і прямує до жаровні, креслячи в повітрі знаки.

Гойя дивиться на Леокадію.

Так... Учора я виходив на навколишні горби погуляти.
Аррієта, сідаючи, крсслить знаки.

Я вже не хвилююсь. Нас залишили у спокої!
Аррієта робить жсст сумніву.

Лео, принеси каріньєнського. Навіть, якщо доктор проти.
Аррієта не заперечує. Леокадія виходить.

(Сідає теж до жаровні і простягає руки над вогнем.) Може, ви нездужаєте? У 
вас кепський вигляд.

Аррієта мляво заперечує.
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Що-небудь сталося?
Аррієта відповідає непевним жсстом.

Дякую. Я почуваю себе добре. Правда, 
обставини складаються невесело... І для 
Сапатера. Від нього й досі немає листа.
(Коротка пауза.)

Доктор робить йому знаки, показує на вуха і 
неясними округлими жестами — на повітря.

(Зволікає з відповіддю.) Якийсь голосок... 
інколи. Не надаю цьому значення.

Аррієтаї робить знаки.

Що саме на горбах?
. Аррієта показує на очі і рукою імітує політ.

Лсокадія входить з підносом, 
глечиком і двома повними келихами. Доктор 

устає. Лсокадія пропонує вино.

АРРІЄТА. Дякую вам, сеньйоро.
ЛЕОКАДІЯ (ставить піднос на стіл).

Залишаю його з вами, докторе, я ще маю 
приготувати обід. Ви мене пробачите?

АРРІЄТА. Ви дуже дбайлива господиня.
Гойя дивиться на них з невиліковною підозрілістю глухого.

Лсокадія мимохідь бере віник і показує Аррієті.

ЛЕОКАДІЯ. Ніяк не закінчу прибирання... Слуг немає. (Виходить.)
Доктор вклоняється та сідає. Пауза.

ГОЙЯ (крадькома позирає на нього, нарешті зважується сказати). Я не 
бачив людей-птахів, якщо ви питаєте про них.

Аррієта киває.

А що бачили ви, дон Еухеніо?
Доктор сумно знизує плечима.

Кайдани на в’язнях, нахабних тюремників, трупи в каналах...
Аррієта опускає очі.

Люди — хижі звірі. І я помітив ще одне... Відтоді, як я втратив слух, переді 
мною відкрився інший світ...

Аррієта з цікавістю дивиться на нього.

Люди сміються, жестикулюють, розмовляють зі мною... А я їх бачу мертвими. 
І питаю: може, я й сам мертвяк, що спостерігає за хробаками? Я любив життя. 
Сніданки на галявинах, ігри, пісні, дівчат... Прийшла глухота, і я зрозумів, що 
життя — це смерть... Тендітна постать герцогині сміється і вигинається у 
тиші. Це — автомат. Обнімаючи мене, вона вимовляє слова, котрих я не 
розумію, а я їй кажу ніжності, які чую десь у своєму черепі. Я дивлюся їй в 
очі і думаю, що й вона мене теж не чує... Під час війни я бачив, як люди 
кричать і плачуть при вигляді крові, страждання і ран... Люди — як автомати... 
Гранати рвалися поряд, а мені вчувався їх регіт. Я люблю людей і ніколи не 
міг віддати їм себе повністю, але й вони мені не віддавалися. Я їх люблю, бо 
не можу не любити. Я забув голос мого Пако. Я не знаю голосів Маріаніто і 
Марікіти. Я ніколи не чув голосу Леокадії. І я помру... уявляючи їх. Хіба я 
знаю, що становить собою ця жінка? (Притишує голос.) Хіба я знаю, що таке 
ви?.. Привиди... Хіба я справді з кимось розмовляю?

Аррієта поворухнувся.

Знаю. Привид Аррієти хоче мені сказати, що я глухий. Але всі ці дивні речі... 
це не так просто.

2*

Аррієта киває.
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Чи, може, я не правий?
Арріста креслить знаки.

(Якусь мить розмірковує.) Усі глухі?
Аррієта киває.

Я вас не розумію.
Арріста хоче пояснити.

(Перепиняє його жестом.) Так, розумію. Всі ми бідні. (Плаче.)
Арріста кладе свою руку на руку Гойї.

(Тяжко зітхає.) Навіщо ми живемо?
Арріста показує на стіни.

Щоб так писати? Ці картини породжені страхом.
Арріста робить жсст подиву.

Так, страхом! І тому не можуть бути високим мистецтвом.
Арріста робить знаки.

Проти страху?
Арріста киває.

А що перемагає на цих картинах — хоробрість чи страх? Раніше я діставав 
насолоду, малюючи прекрасні форми, а це — тільки маски. Я ввібрав у себе всі 
барви світу, а на цих картинах морок пожер кольори. Я любив розум, а пишу 
відьом... Ці картини прогнили. (Встає і походжає кімнатою.)

Аррієта мовчки похилив голову.

(Показує в глибину кімнати.) Гляньте на цих парок. І на великого чаклуна, 
який сміється. Це дуже страшно і водночас смішно... Лялька, що підтримує 
одну із парок, — це я. Я жив, малював... І все! Але парки обірвуть нитку мого 
життя, і чаклун зарегоче, побачивши те, що колись звалося Гойєю. Але я це 
передбачав. Ось тут!

Аррієта креслить знаки.

Навіщо мені їхати з Іспанії? Я не буду благати дворушника. Я малюватиму 
свій страх, і тоді він не матиме причин дубасити мене по гузну! (Бере келих, 
залишений на канапі, і вихиляє його.) Уп’ємося, дон Еухеніо?

Аррієта сумно заперечує.

(Імпульсивно стискає йому плече.) Пробачте. Я вас засмутив.
АРРІЄТА (заперечує і креслить знаки). (У мене стільки клопотів...)
ГОЙЯ. Втопіть їх у вині! (Хоче взяти келих доктора.)

Аррієта невдоволено зупиняє його.

(Зацікавлено дивиться на нього, підходить до столу і наливає собі вина, скоса 
позираючи на друга.) Щойно ви увійшли, я помітив, що ви засмучені.

Аррієта відводить погляд.

(Відпиває ковток.) Ви приховуєте погані новини... Не приховуйте їх.
Аррієта робить заперечливі знаки.

(Гойя, який дивиться на нього дуже уважно, випиває вино і з гнівом ставить 
келих на стіл.) Вам?! (Підходить до доктора.)

Аррієта киває, очі його здаються неживими.

Коли вам намалювали хреста?
Аррієта робить знаки.

Навіщо ви прийшли? Вам треба сховатися! Я — мов дуб!
Арріста робить знаки.

Але. ви — лікар. (Підходить до нього ззаду і обнімає за плечі.) І друг. 
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(Коротка пауза.) Добрий лікар. Добрий художник. Хрести на дверях! Бідна 
Іспанія.

Аррієта встає і сумно походжає кімнатою.

Чи немає серед ваших пацієнтів вшіивової особи, до якої можна було б звернутися?
Аррієта жсстом показує, що він думає над цим.

Якщо у вас не буде нічого кращого, приходьте сюди.
Аррієта всміхається і крсслить у повітрі хрест.

Хрест на цих дверях — щоб розп’яти мене, а не вас! Тут вам загрожуватиме 
менша небезпека! Ви зможете провести святвечір разом із нами! Ми відкинемо 
всі турботи... Залишайтеся! (Несміливо.) Удвох нам буде не так самотньо...

Аррієта знаком просить його замовкнути і показує праворуч.

Дзвонять?
Аррієта киває.

(Біжить до балкона.) Листоноша! Нарешті! (Дивиться на Аррієту.)
Починають лунати звуки серця, що не змовкають протягом усієї наступної сцени. 
Аррієта повертається до дверей, в яких з'являється ЛЕОКАДІЯ з листом у руці.

(Підходить до неї.) Давай швидше!
Леокадія віддає листа.

( Читає адресу.) Рука Мартіна Сапатера.
«Парки» повільно перетворюються на «Шабаш».

(Розмірковує, тримаючи в руці запечатаний лист.) А що, коли я його не відкрию?..
Леокадія і доктор здивовано перезираються.

Ніби я його й не одержував.
ЛЕОКАДІЯ (після паузи, з різким жестом). (Може, я відкрию?)
ГОЙЯ. Не від страху, а від хоробрості. (Сміється.)

Аррієта занепокоєно підходить до нього.

Ну й дурний я! Але як спіймався, то повинен фати до кінця. (Іде до столу, 
одягає окуляри і розпечатує листа. Прочитав його, розгублено зводить очі.) Дон 
Еухеніо, повертайтеся в Мадрид і шукайте друзів там. Я наполягаю на цьому. 
(Кладе окуляри на стіл, листа — в кишеню і спокійно йде в глибину сцени.)

ЛЕОКАДІЯ (затримує його, коли Гойя проходить повз неї. З виразним жестом). 
(Що він пише?)

ГОЙЯ. Мартінільйо турбується. Він вже більше місяця нічого не одержував 
від мене. (Бере палітру і пензлі.)

Леокадія не приховує страху. Аррієта похнюпив голову.

Мій лист був перехоплений. Якщо «Зелена книга» існує, я в неї потраплю. 
Деспот думає про мене.

Леокадія зі стогоном падає у крісло. Аррієта біжить до неї, щоб заспокоїти.
Гойя якийсь час спостерігає її розпач з острова своєї глухоти, після чого береться до роботи.

Він малює жіночу постать. Повне затемнення. Биття серця поволі затихає 
і незабаром припиняється зовсім.

Знову освітлюється передній план. Зліва сидять падре Дуасо і доктор Аррієта. Вони дивляться
один на одного. Решта у темряві.

ДУАСО. Завтра — Різдво. Я обіцяв дону Франсіско відвідати його сьогодні. 
Я піду після восьмої. Чи не хочете ви зі мною, докторе Аррієта?

АРРІЄТА (витягає годинника). Відкладемо розмову, якщо у вас є інші справи. 
ДУАСО (посміхаючись). Я повний господар свого часу.
АРРІЄТА (теж ніяково посміхається). Тоді... Ми зможемо побалакати дорогою. 
ДУАСО (після паузи). Краще поговоримо тут.

Аррієта звів брови, не розуміючи його.

З вашим другом щось діється?
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АРРІЄТА. Отче Дуасо, я знаю, що можу звіритись вам.
ДУАСО. Не сумнівайтеся в цьому.
АРРІЄТА. Наш друг повинен зникнути.
ДУАСО. Чому?
АРРІЄТА. Один з його листів до Мартіна Сапатера був перехоплений. А в 

цьому листі він ображав короля.
Дуасо підводиться, вражений.

ДУАСО. Звідки ви знаєте, що його перехопили?
АРРІЄТА. Мартін Сапатер не одержав його.
ДУАСО. Коли Гойя послав цей лист?
АРРІЄТА. Двадцять два дні тому.
ДУАСО (злякано). Двадцять два дні? (Рахує на пальцях.) Ви не помиляєтесь?
АРРІЄТА. Ні.
ДУАСО (нервово, поміркувавши). Гойя повинен негайно просити вибачення 

у його величності. Я піду разом з ним.
АРРІЄТА. Падре Дуасо, ще не було випадку, щоб король подарував образу. 

Я благаю вас сьогодні ж переконати Гойю зникнути.
ДУАСО. Куди?
АРРІЄТА (вагаючись). Я сумніваюсь, щоб син і невістка схотіли прийняти 

його у себе...
ДУАСО. А вдома у друзів?
АРРІЄТА. У дона Франсіско лишилося тільки двоє друзів.
ДУАСО. Ви і я?
АРРІЄТА. Саме так. І я не можу запропонувати йому притулку... Ви, мабуть, 

уже знаєте... на моїх дверях теж намальований хрест.
ДУАСО (сухо). Я про це не знав. Ви вважаєте мене здатним брати участь у 

таких справах?
АРРІЄТА. Я хотів лише сказати, що ви могли знати про це, як знаєте про 

інших.
ДУАСО. Отже, і вам загрожує небезпека?
АРРІЄТА (знизує плечима). А кому вона не загрожує?
ДУАСО. І ви прийшли просити за... Гойю?
АРРІЄТА. Але ви друг і земляк Гойї, а не мій.
ДУАСО (усміхається). Врятуймо Гойю! І вас я теж обороню. І я вірю, тоді 

ви визнаєте, що ми не такі люди, як запевняють ліберали...
АРРІЄТА. Ви справді не такий.
ДУАСО. І багато інших, друже Аррієто, будьте до нас щедріші.

Аррієта робить жсст.

Ви гадаєте, докторе, що я служу якійсь жорстокій справі і що християнин не 
повинен робити цього. Але ви поганої думки про мене, оскільки забуваєте про 
людську добрість. Хвалити Бога, завжди знаходяться жалісливі люди, навіть за 
часів, коли верховодили такі, як ви. Тож заспокоймо свій жаль і заплющімо 
очі на певні жорстокості, якщо нічого іншого ми не можемо зробити.

АРРІЄТА. А якби можна було щось зробити?
ДУАСО. Я не поділяю прогресивних ілюзій, сину мій. Людина завжди буде 

грішною і тільки ми можемо примусити її уникнути деяких аспектів гріха... Я 
недаремно здійснюю цензуру.

АРРІЄТА. Отче Дуасо, я медик і хочу, щоб люди були здорові і щасливі. 
Але я благаю небо, щоб ви самі не стали черговою жертвою (холодно). Не 
розумію вас.

АРРІЄТА (значуще). Я добре знаю про вибухи фанатизму. Ми страждали 
від них і при лібералах. Сьогодні масонами називають переможених, завтра це 
скажуть про таких, як ви.

ДУАСО (зверхню). Хто скаже?
АРРІЄТА. Найпалкіші фанатики. Вони будуть боротися з вами, а може, 

навіть із самим королем...
ДУАСО. Що ви говорите, сину мій!
АРРІЄТА. Я це бачу. Король заведе школи бою биків і закриє університети. 

Але й цього буде мало, і фанатики назвуть його франкмасоном. Наша країну
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вкрита страшною пухлиною, і всі ми рвемося бути невблаганними хірургами. 
Кров уже пролилась і проллється знову, але пухлина ця — невиліковна. Я 
питав себе: з’являться коли-небудь медики, які зможуть вилікувати Іспанію, 
чи ж кровожерні хірурги й далі шматуватимуть її?

ДУАСО (зітхає). Людина грішна. Будьмо смиренні і врятуймо Гойю.
АРРІЄТА. Ви його врятуєте. Але я не радітиму з цього.
ДУАСО. Чому?
АРРІЄТА. Рятуючи Гойї життя, ми згубимо його.
ДУАСО. Поясніть вашу думку.
АРРІЄТА. Знаючи про гнів короля, якого він образив, Гойя живе поміж 

страхом і безумством. Ця страшна боротьба живить душу генія, і якщо я, 
звичайна людина, прищеплю йому страх, він перестане бути генієм.

ДУАСО. Ви виконаєте свій обов’язок, як я — свій.
АРРІЄТА (дивиться на нього пильно). Якби я був вами, падре Дуасо, я теж 

не міг би жити спокійно.
ДУАСО. Чому?
АРРІЄТА. Я пішов у житті шляхом ганьби, обравши мовчанку. Проте я 

збираюсь обірвати її перед вами, знаючи вашу порядність... і тому, що я 
заплямований.

ДУАСО (холодно). Зважуйте свої слова, сину мій.
АРРІЄТА. Уявімо, падре Дуасо... це всього-на-всього припущення, що його 

величність не наважується тим часом покінчити з доном Франсіско через те, 
що той — славетний художник і не лізе у політику.

ДУАСО. Це довело б, що Фердинанд не позбавлений великодушності.
АРРІЄТА. Або обережності. Уявімо, що зважаючи на такий серйозний крок 

король все ж таки схотів би помститися. (Не звертаючи уваги на несхвальний 
жест Дуасо.) Якби гордий Гойя зі сльозами на очах благав його про ласку, 
якби він зрікся всього, як бідолаха Рієго, це на час задовольнило б короля. Він 
міг би сказати: ось ще один перестав бути самим собою.

ДУАСО. Докторе Аррієто, я не можу дозволити вам...
АРРІЄТА (різко). Що ж, я замовкаю.

Пауза.

ДУАСО. Пробачте. Говоріть далі...
АРРІЄТА. Дякую. Оскільки ж Гойя не з’являється при дворі, королю неважко 

послати до нього людину, яка б навіяла йому ці думки.
Дуасо змінюється на обличчі.

Зрозумійте мене, падре: людина, яка щиро прагне допомогти другові, не може 
брати участі у задумах короля перетворити гордого й незалежного арагонця на 
тремтячий шматок м’яса...

ДУАСО. Ви суперечите собі!
АРРІЄТА. Аж ніяк! Якщо Гойя поступиться, буде видно, що він злякався, а 

якщо не поступиться — то сам буде боятись.
ДУАСО. Ви перекручуєте факти!
АРРІЄТА. Ви знали про цей лист Гойї?
ДУАСО. Бог свідок — не знав!
АРРІЄТА. Вірю вам. А коли я думав, що король говорив з вами про Гойю, 

я теж помилявся?
ДУАСО (вагаючись). Я більше не буду відповідати на питання.
АРРІЄТА. Дозвольте мені все ж таки сказати ще кілька слів. До мене дійшла 

чутка, яка підтверджує добрість вашого серця, падре Дуасо.
ДУАСО. Яка чутка?
АРРІЄТА. Що ви переховуєте в своєму будинку кількох земляків, яким 

загрожує небезпека.
ДУАСО. Так кажуть?
АРРІЄТА. Це сумні звістки переможених, і про них шепочуться серед 

надійних людей. Я не хочу знати, чи справедлива ця чутка. Якщо Гойя увійде 
в ваш дім, вона підтвердиться. Але ви — священик, відданий трону... Неймовірно, 
щоб падре Дуасо прийняв кого-небудь у своїй оселі сьогодні чи завтра, не 
рахуючись із думкою короля. Може, я помиляюсь?
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ДУАСО (після паузи). Прошу вас, увільніть мене від запитань. 
АРРІЄТА. Я більше не питатиму. Поясню тільки найбільшу мою підозру... 

Сьогодні ви обіцяли відвідати нашого друга. Не питаю, чому тільки після 
восьмої і ніяк не раніше...

Дуасо дивиться на нього з уссзростаючим неспокоєм.

Чи не зробимо ми непоправної помилки... не прискоривши свого візиту до 
Гойї, очікуючи восьму годину?..

Дуасо витягнув годинник і нервово глянув на нього.

Але якщо ви не повинні йти раніше цього часу...
Усс ще тримаючи годинника, Дуасо встає і дивиться на Аррієту.

На обличчі в нього помітний страх.

(Також встаючи.) Падре Дуасо, якщо ви виявите себе пішаком у якійсь грі, не 
забувайте, що в ній можуть бути й інші пішаки.

Дуасо щось підозрює. Він дуже схвильований. Заперечує беззвучно і різко, 
як людина, що потрапила в несподівану пастку.

ДУАСО. Ніхто Не може грати з падре Дуасо. Ми доберемося до будинку 
Гойї о пів на восьму. Візьмемо свій екіпаж. (Ховає годинник і, знову спокійний, 
відходить убік. Промінь прожектора супроводжує його. Дуасо спиняється.) Ці 
картини у нього дома... вони справді погані?

АРРІЄТА. Я не вважаю їх гарними.
ДУАСО. Чому?
АРРІЄТА. Він саім дав відповідь на одній із своїх гравюр. Там є підпис: 

«Сон розуму породжує чудовиськ».
ДУАСО. Завжди?
АРРІЄТА. Може, й не завжди... якщо розум не зовсім заснув.
ДУАСО (зітхає). АЬу^ік аЬукит іпуосаі. Одна безодня кличе іншу.

Дуасо виходить, за ним — Аррієта.
Сцена поступово освітлюється. Стільців, на яких сиділи Аррієта і Дуасо, немає. Гойя 

дрімає при світлі олійної лампи, схилившись над столом. Саме у цій позі він зобразив себе на 
знаменитому офорті. З балкона ллється холодне місячне сяйво. В глибині — величезна картина 
«Старі, що сьорбають юшку». На протязі кількох хвилин нічого не відбувається. Потім чутно 
два різкі удари у двері. Художник за столом прислухається. Звучить третій удар, і освітлення 
сцени різко посилюється. Від яскравої лампи падають зеленкуваті промені. У погано освітленій 
доти частині сцени вимальовується постать чоловіка в карнавальному лахмітті, у машкарі 
діда, з вухами, що нагадують крила кажана. Сидячи на підвищенні для жаровні з товстою 
книжкою на колінах, людина-кажан байдуже дивиться на Гойю. У повітрі чутно лопотіння 
велетенських кажанячих крил. Під поглядом дивної істоти художник насилу перемагає свій

сон і з подивом дивиться на неї.
ГОЙЯ. Хто ти?
Привид не відповідає. Він розгортає книгу і кілька разів сухо стукає пальцями по сторінках.

Зліва з’являється інша постать у лахмітті. В неї котяча голова, під ганчір'ям видаються 
дві величезні фуди, в руках дивний дротяний намордник із брязкальцями і великим 

висячим замком, з якого стирчить товстий ключ. Художник повертає голову.
Одночасно знадвору поривами долинає дзеленчання дзвоників і голосний сміх.

Гойя затулив вуха.

ГОЙЯ. Я чую?
ЛЮДИНА-КІШКА в лахмітті підходить до Гойї і зупиняється поряд. Гойя дивиться на

неї.
ЛЮДИНА-КАЖАН ще раз стукає по книзі, і калатання дзвоників посилюється.

Гойя переводить погляд на двері. З них вибігають, тюкаючи і оглушливо виючи, ті, 
хто щойно реготали за сценою: дві людські постаті у масках свиней.

Вони вимахують величезними молотами, на поясах у них теліпаються іржаві дзвоники.

1 і 2 ЛЮДИ-СВИНІ. Ти мене не знаєш! А ти мене не знаєш! (,Повторюючи ці слова
і регочучи, вони підбігають до Гойї, беруть його під руки і ведуть на середину сцени.) 

ГОЙЯ (відбиваючись). Не смійте торкатися мене!
ЛЮДИНА-КАЖАН. Ніхто не знає одне одного.

Чути сильний удар у двері. Маски замовкають.

ГОЙЯ. Я хочу тільки трохи юшки.
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Людина-кажан тривалим шиканням наказує всім замовкнути і вказує на стіл. Гойя дивиться. 
Біля столу повільно з ’являється ще одна маска і вмощується у кріслі. На ній широке 

чорне доміно з каптуром, з-під якого видно великі бичачі роги; замість обличчя —
чіткі обриси черепа.

РОГАТИЙ (піднімає руку). Іменем Тамахонського священика.
Люди-свині з реготом піднімають молоти над головою Гойї.

ЛЮДИНА-КАЖАН. Не треба. (Стукає по книзі.) Погляньте, чи немає в 
нього хвоста.

ГОЙЯ. Хвоста? (Намагається вирватись.)
ЛЮДИНА-КАЖАН (читає по книжці). У іудеїв та масонів є хвости. Господь 

наклав на них цей пекельний знак, щоб їх могли впізнати християнські душі. 
Перевіряйте!

Люди-свині повертають Гойю спиною.

ГОЙЯ. Не смійте!
Люди-свині піднімають поли його одягу і дивляться.

ЛЮДИНА-КАЖАН. Чи є в нього хвіст?
1 ЛЮДИНА-СВИНЯ. Дуже довгий!
2 ЛЮДИНА-СВИНЯ. Волохатий і товстий!
1 ЛЮДИНА-СВИНЯ. Він зовсім зелений.
ГОЙЯ. Прокляті свині!
ЛЮДИНА-СВИНЯ. І він ворушить цим хвостом!
ГОЙЯ. Я розірву вас на шматки, мерзотники! Я почавлю вас, як хробаків!

Рогатий робить знак, і поки Гойя говорить, люди-свині повертають художника, 
а людина-кішка приладнує йому до рота намордник, замикаючи замок голосним 

поворотом ключа. І хоча уста художника продовжують вигукувати лайки крізь сітку,
голос його стихає.

ЛЮДИНА-КАЖАН. Чи бажає обвинувачений навести докази своєї 
невинності?

1 ЛЮДИНА-СВИНЯ. Ніяких!
Гойя намагається вирватись і щось сказати, але його не чутно.

2 ЛЮДИНА-СВИНЯ. Обвинувачений визнає, що у нього є хвіст.
1 і 2 ЛЮДИ-СВИНІ. Він масон, він іудей!
РОГАТИИ. Його величність зволив вишити квітку.
ЛЮДИНА-КІШКА. Хай живе абсолютно абсолютний король!
1 і 2 ЛЮДИ-СВИНІ (крутячись разом із Гойєю, співають).

Пес паршивий, франкмасон,
Кісткою вдавився!
Інквізиції закон!
На тебе згодиться!

Люди-свині примушують Гойю стати навколішки і здіймають над ним молоти.
Рогатий підводиться і урочисто простягає руку.

РОГАТИЙ. Ще рано.
ЛЮДИНА-КАЖАН. Пустіть його.

Люди-свині відпускають художника і відходять до обох дверей.
Гойя дивиться на всіх з чеканням.

ЛЮДИНА-КІШКА. Мяу!
ЛЮДИНА-КАЖАН. Його величність зволив вишити ще одну квітку!

Рогатий наближається до Гойї, той встає і відступає до дверей. Людина-свиня, 
що чатує там, піднімає молот і побрязкує дзвіночками. Гойя хоче відступити, 

але Рогатий кидається на нього. Гойя уникає удару рогом, біжить до інших дверей, 
але там наштовхується на молот і дзвіночки іншої людини-свині. Відступивши, він знову 

стикається з Рогатим. Якийсь час вони непорушно дивляться один на одного.
Потім Рогатий наступає на Гойю, який насилу ухиляється від удару. Нарешті,
Гойю притиснули до стіни. Людина-кішка, яка нявчала під час цієї боротьби, 

пронизливо верещить, люди-свині радісно бряжчать дзвіночками.
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ЛЮДИНА-КАЖАН. Годі.
РОГАТИЙ (піднімає голову і завмирає).

Тепер ви.
Люди-свині наближаються до Гойї, стискаючи в руках підняті молоти.

ЛЮДИНА-КІШКА. Смерть чорнопиким!
ЛЮДИНА-КАЖАН (одноманітно гугнявить по книзі). За те, що ти іудей, 

масон, ліберал, якобінець, нахаба, упертюх, художник, розпусник, гравер... 
ЛЮДИНА-КІШКА. Яка красномовність!

Люди-свині стоять обабіч Гойї, що лежить горілиць.

ЛЮДИНА-КАЖАН. ...Ми передаємо тебе до рук світської влади. 
ЛЮДИНА-КІШКА. Хай живе справжній король! Смерть народу! 
ЛЮДИ-СВИНІ (повільно, піднімають молоти і співають дискантом).

Пес паршивий, франкмасон,
Кісткою вдавився...

Одягнена, як Юдіф на картині, з великим ножем у руці, праворуч входить ЛЕОКАДІЯ.

ЛЕОКАДІЯ. Тихо!
Всі дивляться на неї. Гойя підводить голову з видимим острахом.

Цією світською владою буду я.
Гойя стає на коліна. Лсокадія підходить до художника і, піднявши йому волосся, оголює шию. 

Коли вона підносить ніж, щоб зітнути Гойї голову, у двері голосно стукають.
Леокадія злякано відхиляється. Очі в художника блищать.

Це вони! (Тікає вліво.)
ЛЮДИНА-КАЖАН. Вони?

Гойя сідає, на обличчі в нього радість. Удари в двері лунають один за одним.
Люди-свині піднімають художника і квапливо вмощують його у крісло, 

в якому він дрімав перед їх приходом.

Хто це вони?
У повітрі чути, як плсщуться гігантські крила. Людина-кішка поспішає 

відімкнути замок і звільнити Гойю від намордника. Світло тьмяніє ще більше.

ГОЙЯ. Люди-птахи стукають в усі двері Мадрида!
Чується злива ударів у двері.

ВСІ (за винятком Гойї та Рогатого). Ні! Ні!
Тікають із вереском і нявчанням крізь ліві й праві двері. Рогатий з несподіваною 

ніжністю піднімає підборіддя Гойї. Приміщення освітлюють тільки 
місячні промені та олійна лампа.

РОГАТИЙ. Я повернуся. (Злегка відштовхує голову художника, так що 
вона падає на стіл. Нишком вислизає за двері.)

Через кілька секунд знову чуються страшні удари. На задньому плані з’являються 
«Сатурн», «Шабаш» і «Юдіф». Гойя прокидається і підводить голову.

У ту ж мить удари стихають. Гойя встає, очі його повні безумної надії.

ГОЙЯ. Так міцно грюкають, що навіть я чую! (Іде до невидимого балкона, 
але нічого не може роздивитися.)
З’являється стривожена ЛЕОКАДІЯ, одягнена як завжди. Вона підходить до Гойї і нервово торкає 

його за рукав. Гойя повертається, і вона, стиснувши губи, показує йому праворуч. 
Звучать швидкі удари ссрця. Ми чуємо їх протягом усієї наступні сцени.

Лсокадія виривається з рук старого, який хоче затримати її.

Що сталося? (Відходить до балкона, щоб подивитись.)
У цей час на дверях з’являються п’ятеро королівських добровольців. Рушниць у них немає, 

тільки шаблі за поясом. Ремінці їхніх шоломів не можуть приховати розбещених посмішок.
Перший з них — сержант з довгими вусами, здоровенний самовдоволсний хлопець.

На мундирі в нього бракує одного металевого ґудзика. За ним ідуть двоє вояків з голими 
шаблями; один із них тягне якийсь клунок. Гойя біжить до скрині за рушницею, але один

42



із солдатів випереджає його і забирає зброю, а інший хапає самого художника. 
Сержант відходить і спирається на спинку канапи. Пригладивши вуса, 

робить знак рукою. Доброволець, який ніс клунок, кидає його на канапу 
і разом із своїм товаришем виходить з залу.

ГОЙЯ. Кати!
Один із тих, які тримають Гойю, дає йому ляпаса.

Я посічу вас на шматки! Я напущу на вас собак!
Серед тиші, яку порушують тільки удари ссрця, королівські добровольці голосно сміються.
Ті, що тримають Гойю, тягнуть художника на авансцену. Сержант підходить із ганчіркою,

яку він витяг із кишені.

Гад! Тільки посмій торкнутись мого лиця!
Сержант обриває його слова, закриваючи рот Гойї ганчіркою і зав’язуючи її на шиї. 

Художник гарчить, марно намагаючись звільнитися. Сержант робить знак, і двоє 
найманих убивць кидають старого на підлогу. При спробі звестися на коліна 

Гойя дістає по спині удар шаблею плазом. Скрикнувши від болю, він хоче вирватись, 
але новий удар збиває його на підлогу. Потім добровольці по черзі б’ють його 

шаблями, і він скулюється з болю.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Для цього ти народився.
Двоє добровольців повертаються, тягнучи Лсокадію. Гойя вже не кричить, а страждає мовчки. 

Леокадія розхристана, сукня на грудях у неї розстебнута. Вона терпить безсоромні посмішки 
й грубі дотики. Добровольці змушують її глянути на Гойю, і вона скрикує.

Один із них намагається поцілувати її, але тут встряє сержант.

СЕРЖАНТ. Жінку не чіпати! Я ж казав!
Гойя вибився з сили і під ударами шабсль упав на підлогу, як ганчір’яний м’яч.
Сержант робить знак: Добровольці із сміхом і лайками вкладають шаблі у піхви.
Один із них підходить до канапи і розв’язує клунок, а інший трохи зводить Гойю, 

притримуючи йому голову. Перший доброволець показує художнику розгорнену тканину: 
це саван для засуджених інквізицією, на якому замість язиків полум’я, які звичайно 

бувають грубо намальовані по краях, зображено чорні силуети молотів. Всі голосно 
регочуть, і повітря сповнюється пронизливими криками кажанів та совиним пугиканням.

Леокадія стогне і щось благає, тихо і незрозуміло. Сержант і один з добровольців 
підтримують Гойю на колінах, тимчасом як інший доброволець одягає на художника саван.

Потім його беруть під руки і, майже тягнучи по підлозі, доводять до крісла, в якому він 
дрімав перед їхнім приходом. Гойю кидають у крісло.
Биття серця і пронизливі крики тварин посилюються.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Не кричи, дурна!
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС {у повітрі). Краще веселитися!

Гойя дивиться на Леокадію. Один із добровольців іде до канапи і повертається 
з високим ковпаком — знаком безчестя для засуджених. У цей час двоє інших 

прив’язують руки Гойї до спини, а ноги — до ніжок крісла.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Так іще більше.
Під загальний регіт доброволець, що ніс ковпак, витягає з нього чорний дерев’яний 

хрест і встромляє його за мотузки, якими прикручений Гойя, потім надягає 
на художника ковпак, перетворивши його на одного з тих розкаяних грішників, 

що їх митець так багато гравірував і малював.

1 ДОБРОВОЛЕЦЬ. (Ми розтрощимо тобі череп молотами!)
2 ДОБРОВОЛЕЦЬ. (Молотами!)

Сержант, посміхаючись, прямує до канапи. Лукаво дивиться на добровольця, 
який тримає Леокадію. Троє інших добровольців походжають перед Гойєю, наспівуючи:

Пес паршивий, франкмасон,
Кісткою вдавися!
Інквізиції закон 
На тебе згодиться!

Вони впритул наближаються до Гойї і викрикують йому просто в обличчя слова пісеньки, 
потім починають скакати навколо, повторюючи слово «вдавися, вдавися!» Той, 
хто прив’язував Гойю, кидає Лсокадію йому до ніг, і жінка припадає до крісла, 

крізь сльози дивлячись на старого художника. Сержант, сидячи на канапі, робить знак, 
і всі четверо добровольців повторюють пісеньку. Крики тварин поступово стихають.
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СЕРЖАНТ (підходячи до них, говорить стиха). Беріть, що хочете. Будинок — ваш.
1 ДОБРОВОЛЕЦЬ (посміхаючись, таємниче). У спальню!
2 ДОБРОВОЛЕЦЬ (так само). До комори!
3 ДОБРОВОЛЕЦЬ (так само). На кухню!

І і 2 добровольці виходять майже навшпиньках. Минаючи «Сатурна», один із них 
робить гримаси, вдаючи, що йому страшно. З і 4 добровольці, хитро підморгуючи, 
виходять у протилежний бік. Голоси тварин завмирають. Гойя втупився у сержанта 

і Лсокадію, та злякано позирає на художника, а сержант із посмішкою дивиться на них.
Знову в повітрі чуються ґолосні й печальні звуки ссрця. Сержант, блискаючи прикутими 

до жінки очима, з підкресленим спокоєм знімає свій шолом і кидає його на канапу.
Потім починає відстібати портупею, на якій висить шабля. Лсокадія раптом помічає, 

що в кімнаті тихо, і, відчуваючи на своїй спині погляд самця, зводить очі, хоч 
і не насмілюється повернути голови. Удари ссрця частішають. Гойя не відриває 

пильного погляду від жінки. Вона повільно повертається, і її злякані очі зустрічаються 
з посмішкою сержанта, який скидає на підлогу портупею. Лсокадія тамує зойк, 

схоплюється і біжить в глибину сцени, але сержант грубо хапає її і, пристрасно 
цілуючи в губи, кидає на канапу. Лсокадія бореться, але ссржант значно сильніший.

Під час боротьби канапа перекидається і закриває їх. У ту ж мить лунає голосний шум.
До биття ссрця приєднуються різкі крики хижих звірів, ревіння, кукурікання, 
вибухи реготу, тремтячі зойки. Цей дикий шум триває кілька секунд і потім 

розчиняється у довгих вибухах сміху, крізь який чутно окремі голоси.

ЖІНОЧИЙ ГОЛОС (іронічно). Один вартий іншого!
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (обурено). Неможливо дивитися!

Гойя відводить погляд і втуплюється кудись у порожнечу.

ЖІНОЧНИЙ ГОЛОС. Вони не ловлять гав!
ІНШИЙ ЖІНОЧИЙ ГОЛОС (сміючись). Вони хижаки! Вони хижаки! 
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. І нічого не вдієш проти цього!
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС. Вони -  хижаки!
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. За що?..

Різкі звуки і сміх припиняються. Гойя дивиться на перекинуту канапу.
Удари ссрця теж змовкають. У глибокій тиші чутно голос Марікіти.

МАРІКІТА (їїголос). Мені роблять боляче...
Гойя слухає приголомшений.

Що зі мною відбувається, дон Франчо? Мені здушили долоню, моя рука 
розчавлена. Я не відчуваю ніг...

ГОЙЯ (його голос у повітрі). Істина померла.
МАРІКІТА (// голос). Я не бачу... Врятуй мене!
ГОЙЯ (його голос у повітрі). Божественний розуме, не залишай нікого!

Мовчанка. Перемагаючи страшний сердечний біль, Гойя дивиться у бік сержанта 
і Лсокадії. Набігає лавина звуків. Знову міцно і швидко б'ється серце.

ГОЙЯ (його голос у повітрі, дуже голосний). Нам ніхто не допоможе!
Шум досягає апогею і поступово припиняється: замовкають крики, удари серця гублять 

свій ритм і стихають. Гойя звісив голову, мов непритомний. Знову тиша.
Чоботи сержанта, які були видні весь час, зникли, і він підводиться перед канапою. 

Його одежа розхристана. Застібаючись, він дивиться на непорушного Гойю.
Потім ссржант одягає портупею й шолом, робить кілька кроків у бік художника 

і глумливо дивиться на нього, підморгуючи жінці, яка лежить на підлозі. 
Обмацуючи порожню петлю на мундирі, ссржант проходить повз Гойю, 

наближається до столу, і посміхаючись, бере з нього щось. Це металевий ґудзик.
Він показує ґудзика непорушному Гойї і нахабно кладе його в кишеню.

Вираз обличчя у сержанта стає серйозним, він струшує годинник на столі, 
щоб дізнатись, чи він не стоїть, і войовничим кроком прямує в глибину сцсни, 

плескаючи в долоні і кричучи.

СЕРЖАНТ. Паскаль! Базіліо! Мерщій! Вже пора. (Знову плеще в долоні.) Поспішайте!
За кілька секунд з'являються двоє добровольців. Один із них тягне дерев'яну скриньку, 

в другій руці у нього великий пиріг, від якого він відкушує на ходу. Інший теж жує; 
сміючись, він показує свинячий окіст. Сержант відчиняє скриньку і робить схвальний жест. 
Знову підходить до Гойї, котрий насилу розплющує осклянілі очі, піднімає йому голову і 

каже, роблячи другою рукою знак солдату — зачекати.
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СЕРЖАНТ. Ми ще повернемось! (Виходить праворуч.)
Двоє добровольців виходять за ним, підштовхуючи ОДИН ОДНОГО ліктями і показуючи 

зі сміхом на ліжку, що лежить на підлозі. Довга пауза, під час якої «Сатурн» і 
«Юдіф» поступово зникають. Лсокадія підводиться з-за канапи, одежа на ній обірвана, 

на щоці великий синець. Тримаючись за меблі, довго дивиться на Гойю в савані. 
Непорушні очі художника теж прикуті до неї. «Шабаш» збільшується. Плачучи 

й затинаючись, Леокадія робить кілька кроків уперед, але в очах художника є щось такс, 
що примушує її стати на коліна і так розв’язати йому ноги. Потім вона підводиться, виймає 

у нього із рук хрест, кладе його на стіл, відв’язує Гойю від крісла і розплутує йому руки. 
Художник ворушить руками, щоб оживити зомлілу спину, зриває ганчірку, якою 

закритий рот. Він встає, і Лсокадія бачить його перед собою, схожого на гротескний привид. 
Лютим рухом Гойя скидає ковпак на підлогу, не відриваючи погляду від Леокадії. 

Зненацька він біжить у глибину сцени, хоч перенесені удари змушують 
його припадати на одну ногу і тихо стогнати. Лсокадія хоче допомогти йому, 

але він спиняється і відштовхує її.

ГОЙЯ. Це ти їх привела.
Лсокадія слабко заперечує.

Щоб одержати насолоду!
Леокадія знову заперечує.. Гойя бере рушницю і тремтячими руками зводить курок.

ЛЕОКАДІЯ (зпясано). (Франчо!) (Лякішо відступає і натикається на перекинуту канапу.)
Задихаючись від болю і гніву, Гойя повільно виходить на авансцену, 

не спускаючи очей з Леокадії. Вона відступає, дивлячись на нього.

ГОЙЯ. Не рухайся!
Лсокадія відвертається.

І благай Бога, щоб він простив тебе. (Тримаючи рушницю напоготові, спостерігає 
за нею з авансцени.) Ти молишся?

Не обертаючись, Леокадія киває головою. Гойя підносить приклад до щоки.

ЛЕОКАДІЯ (їїясний страдницький голос чується прекрасно.) Стріляй.
Не опускаючи рушниці, Гойя зводить брови; йому здається, що він чує,

і тому напружує слух. Спершу він нічого не може розібрати, голос 
Леокадії долинає іноді ледве чутними поривами.

Я винна, але не знаю, хто з нас винен більше...
Гойя потроху опускає дуло рушниці і уважно дивиться в потилицю жінки.

Мій бідний Франчо, я любила, не розуміючи тебе... Тй жив, як за стіною, а я 
була поряд... Я дбала про тебе і страждала від страху, якого ти не розумів. Я 
тягала вугілля і годувала коней... Від цього руки мої вкрилися мозолями і тіло 
зів’яло. Ти ніколи не брав мене з собою і я чула тільки, як віддалявся тупіт 
копит... Самотні ночі, холодна постіль... Я слухала твої зітхання, коли ти не 
міг спати, але знала, що ти не прийдеш до мене... і раділа цьому... бо відчувала 
поряд втомленого діда... Самотня, я рятувала своїх дітей, і цей дім, і тебе, і 
себе від тієї страшної упертості, яка замкнула нам усі двері... (Поволі починає 
повертатися до Гойї, не припиняючи мови.)

Гойя стежить за нею, ясно чуючи її слова. Повні сліз очі Леокадії дивляться на Гойю.
Потім вона схиляє голову.

Я повинна була терпіти цього сержанта, сміятися над його безсоромністю, 
давати йому обіцянки... Тому що ми були в його руках... І я не знаю, кликала 
я його чи ні... Стріляй. (Пауза.) Тобі ще мало? Тебе гризе підозра...

Гойя слухає її, стоячи непорушно. В повітрі знову чутно голос. Гойя піднімає очі.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. Нас ніхто не врятує!
ЛЕОКАДІЯ (/7 голос). Я тобі не брешу. Він був грубий зі мною, він бив 

мене. А я... кішка, ласа до насолод, терпіла. І це було тут, перед твоїми очйма... 
Повна жаху і насолоди... я згадала наші перші роки... Я загинула. (Стогне.) 
Розв’яжи мені цей вузол, розв’яжи це життя. Відкрий мені останні ворота...

Пауза. Художник приставив рушницю до столу.
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ГОЙЯ (про себе). Я ніколи не взнаю, що ти сказала. (Підходить до неї.) Але 
здається, я тебе зрозумів. (Спиняється в центрі сцени. Сумно всміхається.) І я 
зрозумів себе самого. Як смішно! Лялькова комедія! Поспішайте, дами й кавалери! 
Помилуйтеся ревнощами рогатого діда і спритністю стрункого вояка! Дід загрожує 
молодій коханці, бо не насмілився стріляти в інших. Он воно як! Коли вони 
ввійшли, я вчасно не схопив рушниці, тому що не хотів. Не посмів! Яка комедія!

Леокадія вибухає риданням, підбігає до нього і обнімає.

ЛЕОКАДІЯ. (Франчо!)
Пауза.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Нас ніхто не розв’яже!.
Гойя щулиться з болю.

ЛЕОКАДІЯ. (Франчо, бідний мій, тебе поранили!)
ГОЙЯ. Допоможи мені. (Спираючись на неї, йде до крісла і сідає, стримуючи 

стогін.)
ЛЕОКАДІЯ. (Ляж у постіль, Франчо. Я тебе вилікую...)

Хоче зняти з нього саван, але Гойя не дає.

ГОЙЯ. Я не поранений. Вони били плазом.
Леокадія швидко креслить у повітрі знаки.

Ні, ні. Мені лишається тільки згнити самому, якщо в світі є така 
гнилятина.

Леокадія кладе йому руку на плече і дивиться на Гойю, 
злякана виразом його очей. Прислухається до його шепотіння.

(Шепоче безладно.) Скрізь так само... Так сталося... Так завжди буває.
Із дверей праворуч з’являється Гумерсінда, 

несучи в руках сумку з їжею. Вона йде обережно і боязко.

ГУМЕРСІНДА. Що сталося?
ЛЕОКАДІЯ. Королівські добровольці.

Гумерсінда тамує крик.

ГОЙЯ Хто це?
Гумерсінда кладе на стіл сумку і підходить, не вірячи своїм очим.

Коли жінка бачить, що свекор одягнений у саван, вона не може стримати зойку.

Це ти, Гумерсіндо?
ГУМЕРСІНДА. (Допоможіть мені зняти цю мерзоту). (Хоче зняти з Гойї 

саван, але він не дає.)
ГОЙЯ. Заспокойся. Вони не хочуть, щоб я його знімав, і я мушу коритися. 

(Невідомо, марить він чи жартує.) Я попрошу у Вісента Лопеса давати мені 
уроки малювання... І тобі, Гумерсіндо...

Невістка вражено відступає. їй здасться, що Гойя втратив розум, і тому вона злякано кричить.

Не кричи! Підійди до мене.
Гумерсінда підходить, затуляючи собі рот.

Прошу, забери мене до сина і онука. Якщо я залишуся тут, вони розіб’ють 
мені голову молотами.

Гумерсінда багато разів повторює жест заперечення і знову кричить.

ГУМЕРСІНДА. (Вам не можна до нас!)
ГОЙЯ (підводячись через силу). Ти відмовляєш мені в притулку? 
ГУМЕРСІНДА (роблячи благальний жест). (Нас усіх поб’ють! До нас не 

можна!, До нас не можна, зрозумійте це! Не можна!) (Істерика.)
ГОЙЯ (тим часом). То будинок мого сина, я віддав його вам так само, як і 

цей будинок! (Його голос звучить сильніше, Гойя розгніваний.) Я прошу порятунку! 
І годі кричати на мене! (Бачачи, як невістка весь час повторює заперечні жести, 
підвищує голос.) Замовкни! (Дає їй ляпаса.)

Гумерсінда затамовує подих і одразу замовкає, лише тихенько схлипує.

46



(Гойя бере себе в руки і сумно всміхається.) Знову гнів проти беззахисного. 
Знову комедія. Я вартий не більше за тих мерзотників. (Пауза.) Що вони 
зробили зі мною, Леокадіє? (Про себе.) Що я зробив сам із собою?

Леокадія торкається його руки і занепокоєно дивиться праворуч. Гумсрсінда 
теж кидає тривожний погляд у той бік. Швидко входять падре Дуасо і доктор Аррієта; 

з першого ж погляду вони розуміють, що сталося.

АРРІЄТА. Пізно!
Дуасо хмурніє.

ДУАСО. Допоможіть мені, докторе. (Хоче зняти з Гойї саван.)
ГОЙЯ. Ні! Ні!
ДУАСО (енергійно). (Так!)

Разом із доктором знімає з Гойї саван і гнівно шпурляє його на підлогу.
Гойя торкається рукою до пошкодженого плеча.

АРРІЄТА (до Леокадії). Вони побили його?
Леокадія киває, Аррієта торкається художникового чола і швидко креслить у повітрі знаки.

ГОЙЯ. Я ще можу триматися на ногах. Хоч я і старий... (Із страшною 
тугою.) Так, я всього лише нікчемний дідуган, що стоїть на краю могили...

Аррієта заперечує.

На краю могили стоїть країна, розум її спить, і йому сняться привиди.
Усі збентежені.

Га? Я сам не знаю, що белькочу. Падре Дуасо, мені багато років...
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі, вкрадливо). Ми щезнемо тільки тоді, коли 

розвидниться.
ГОЙЯ (почув цей голос). Саван! Дивіться — саван. Вони повернуться з 

молотами! (Хапається за сутану Дуасо.)
Погано приховуючи своє невдоволення, Дуасо бере його за руку, підводить до столу і пише.

Наказуйте, я скоряюсь вам. Я піду у ваш дім.
Гумерсінда підбігає до падре Дуасо і цілує йому руку, лепечучи незрозумілі слова.

Дуасо суворо перепиняє вияви її почуттів і пише.

Це можна. Якщо, на вашу думку, це розсудливо, попросіть короля від мого 
імені пробачити й мене...

Дуасо схвильовано опускає очі.

(Обмінюється меланхолійними поглядами з Аррієтою...) І дозвольте мені поїхати 
у Францію, на пломб’єрські води.

Передбачаючи неприємну місію, яку йому доведеться виконати,
Дуасо невесело сідає до столу. Аррієта сумно відходить убік.

ЖІНОЧИЙ ГОЛОС (у повітрі, вкрадливо). Ми щезнемо тільки тоді, коли 
розвидниться.

ГОЙЯ (почув цей голос). Леокадіє, ми повинні розстатися на якийсь час. 
Прошу тебе, скажи, щоб зробили пакунок з моїми картинами, папками, 
офортами... Ти принесеш мої речі в будинок падре Дуасо. А потім піди разом з 
дітьми до Тібурсіо Переса. Скажи, що старий Гойя бажає йому щасливого 
свята і просить у нього куточок для тебе.

Лсокадія киває.

Падре Дуасо, якщо я не скоро повернуся до цієї бідної жінки, прошу вас 
подбати про неї. Я не знесу, коли її поб’ють... Через мене.

Зворушена Леокадія відходить убік. Дуасо й Аррієта дивляться на неї з тривогою і цікавістю.
Дуасо киває головою.

ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Я знаю, що одна людина закінчує в цю 
мить вишивати...

ГОЙЯ (неуважно). І каже: у мене вийшло прекрасно...
Аррієта підходить до нього.

(Дивиться на Аррієту.) Що я сказав?
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ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС (у повітрі). Хто нас примушує тремтіти?
ГОЙЯ. Той, хто сам конає від жаху... Великий страх опанував мене. Мене 

перемогли. Але той уже був переможений раніше.
ДУАСО. (.Ласкаво бере його за руку.) (Ходімо?)
ГОЙЯ. Так, так. Я скоряюсь вам.

Виходять.

ЧОЛОВІЧИЙ І ЖІНОЧИЙ ГОЛОСИ (у повітрі). Ми щезнемо тільки 
тоді, коли розвидниться.

ГОЙЯ (затримується). А чи розвидниться?
ЧОЛОВІЧИЙ І ЖІНОЧИЙ ГОЛОСИ (голосніше і загрозливіше). Ми 

щезнемо тільки тоді, коли розвидниться.
До них приєднуються ІНШІ ЧОЛОВІЧІ Й ЖІНОЧІ ГОЛОСИ, ЩО повторюють, ніби шум ХВИЛЬ.

ГОЛОСИ. Ми щезнемо тільки тоді, коли розвидниться, коли розвидниться, 
коли розвидниться...

ГОЙЯ. Чи прийдуть коли-небудь люди-птахи?
Хор голосів дужчає.

А якщо прийдуть, чи не поб’ють вона нас, як собак? (Сміється.) Собак Асмодеї!
Аррієта підходить до нього і бере за руку.

АРРІЄТА. (Ходімо, дон Франсіско.)
Зробивши кілька кроків, Гойя спиняється, залишає своїх друзів і підходить до Леокадії.

Голоси посилюються. Гойя наближає своє обличчя до обличчя Леокадії.
Кілька секунд вони дивляться одне на одного; у погляді жінки ляк і чекання, 

погляд художника — безмежно допитливий.

ГОЙЯ. Я ніколи не взнаю.
Дуасо ніжно бере його за руку. Гойя повертається і обводить прощальним поглядом 

свої картини. Коли він дивиться на них, дивна усмішка пом’якшує його обличчя.
Потім він спирається на руки друзів і йде до виходу праворуч. Гумерсінда приєднується 
до них, смиренно підбадьорюючи його. Вони всі разом виходять, в той час як Леокадія, 

що стоїть у центрі сцени, дивиться на художника печальним і таємничим поглядом.

ГОЛОСИ. Ми щезнемо тільки тоді, коли розвидниться.
Повторюючи весь час цю фразу, голоси наближаються, як ураган, і заповнюють весь зал. 

Водночас світло на сцені гасне, і в глибині сяє під пекельний шум величезна картина «Шабаш».

З а в і с а .

П’єса ілюстрована офортами Ф. Гойї з циклу "Капричос”. 
На сторінці 3: "Тут нічого не можна було зробити". Офорт. 
На сторінці 10: "Маленькі домові". Деталь.
На сторінці 25: "Сон розуму породжує страховищ". Офорт. 
На сторінці 30: "Донощики". Деталь.
На сторінці 35: "Коли розвщниться, ми підемо". Офорт.
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Олександр БУЦЕНКО 

В ОСНОВІ ВСЬОГО-ЛЮБОВ
(Інтерв’ю з Антоніо Буеро Вальєхо)

Відомий іспанський драматург Антоніо Буеро Вальєхо 
народився 1916 р. в Гвадалахарі. У 1933 році вступив до 
Інституту образотворчих мистецтв у Мадриді. Навчання 
обірвала громадянська війна. За антифранкістські 
погляди Буеро Вальєхо було засуджено до страти, одначе 
помилувано й кинуто за грати у в’язницю Дуесо, де він 
відсидів протягом війни й кілька років по тому. Саме в 
ув’язненні Буеро Вальєхо відчув своє покликання до 
драматургії, хоч так само не кидав малювання. Тому 
зрозуміло, що живопис, життя й доля живописців і 
створені ними образи часто стають головною чи 
супровідною темою багатьох його драматургічних творів.
Антоніо Буеро Вальєхо — член Королівської Іспанської 
академії з 1971 року. Лауреат премій Лопе де Веги й 
Сервантеса. Автор понад двох десятків п’єс, які, на думку 
літературознавця Луїса Іглесіаса Фейхоо, «стали одним
із найпомітніших явищ у сучасній іспанській драма
тургії».

Ця розмова з видатним іспанським драматургом 
відбулася 1991 року в його помешканні в центрі Мадрида.

О. Б.: Пане Вальєхо, майже всі ваші твори, починаючи від першого — «У палючій 
темряві» до останнього — «Близька музика», — це трагедії. Чи ви просто віддаєте 
перевагу саме цьому жанрові, чи вважаєте, що саме життя є трагедією?

А. Б. ВАЛЬЄХО: Так, вважаю, що життя — це трагедія і що трагедія — це зовсім 
не те, що вбачає у ній переважна більшість людей. Я особисто вважаю життя трагічним 
тому, що це постійний крах, на який ми приречені і який завершується старінням і 
смертю. Поняття трагічного — якнайконкретніше. Жанр трагедії, який винайшли 
стародавні греки, з плином часу зазнав змін. Романтики та класики навчили нас, що 
трагедія — це завжди неминучість. Тому, з нашого погляду, «Евменіди», остання 
частина трилогії Есхіла «Орестея», яка має щасливий кінець, — не трагедія. Але 
стародавні греки для цієї останньої частини не мали іншої назви, тому назвали її 
також трагедією, хоча власне трагедіями були дві перші частини трилогії. Втім, 
стародавні греки знали більше і розуміли трагедію повніше. Що я хочу сказати? 
Кожна трагедія, стародавня чи сучасна, несе в собі, проголошує в той чи той спосіб 
очікувані «Евменіди», бажану щасливу розв’язку. Коли трагедії перестали зводити в 
трилогію, коли обов’язкові складові розділилися, трагедія не втратила своєї суті. Хай 
одні твори мали щасливий кінець, інші — жахливий. Але реакція стародавнього глядача 
лишилася однаковою. Нехай трагедія завершувалася жахливо фатально, вона не 
стверджувала, що все життя людське таке, що ці проблеми завжди повинні мати 
такий фінал. У цьому велика суть трагедії — глядач, дивлячись на жахи, не мусить 
думати, що все життя таке, але розмірковувати, як уникнути цих жахів.

О. Б.: Яким проблемам ви, як митець, надаєте більшу перевагу — проблемам 
окремої людини чи суспільства?

А  Б. ВАЛЬЄХО: Вони нерозривні. Так само, як нема людей поза суспільством, 
так нема і суспільства без людей, тцх несхожих особистостей, з яких воно і складається. 
Тому дуже важко змалювати людину, яка не пов’язана із суспільством, з його 
проблемами. Бо навіть ті письменники, що ставили собі за мету відбити суто 
внутрішній світ окремої людини, для кращого вирішення цього завдання мусили, 
хай несвідомо, спроектовувати внутрішній світ індивіда на навколишнє соціальне 
тло. Слід пам’ятати, що в художньому творі кожна хоч яка важлива соціальна проблема 
не зможе замінити партикулярного інтересу читача чи глядача до життєвих перипетій 
окремої людини. В ті недавні часи, коли соціальні проблеми ставилися на чільне 
місце, я завжди казав, що в театрі чи іншому художньому жанрі соціальні проблеми 
і соціальне тло навколо персонажів не повинні цікавити нас занадто, якщо вони не

Антоніо Буеро Вальєхо
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служать основою для розуміння індивідуальних, дуже 
конкретних випадків. Людину насамперед цікавить 
людина. І людина з м’яса і кісток, як сказав Унамуно. 
Звичайна людина. Такий собі Пепе чи Хуан, чи така 
собі Пепа чи Хуана. На мою думку, саме через 
конкретні особисті конфлікти ми пізнаємо соціальне.

О. Б.: Ви згадали про недавні часи, коли на чільне місце 
вимагали поставити соціальні проблеми. Якщо ширше, чи 
може суспільство в особі держави впливати на митця, 
диктувати йому певні норми, обмеження тощо?

А. Б. ВАЛЬЄХО: Ні, категорично, ні. Мистецтво 
лише тоді має творчий характер, коли додержується 
властивих йому, а не нав’язаних згори чи зовні норм. 
У багатьох країнах були часи обмеження митців, 
брутального втручання держави у творчість, свавілля 
цензури. Але треба сказати, що в ті жасні часи, коли 
придушували свідомість, коли була гнана вільна думка, 
в часи мракобісся не змогли воднораз знищити справ
жню культуру і мистецтво, представники якого мусили 
піднятися до рівня геніальності, щоб подолати той 

тиск. Кожна країна має цілу плеяду таких геніїв. В Іспанії за чорних часів інквізиції 
це — Сервантес і Кеведо, Грасіан і багато інших. За часів царської цензури в Росії це
— Достоєвський. Чехов, Гоголь, Шевченко та інші.

О. Б.: Як ви сприймаєте ті процеси, що відбуваються нині в країнах Східної 
Європи, зокрема в країнах колишнього Радянського Союзу?

А. Б. ВАЛЬЄХО: Це дуже позитивні зміни. Це реакція на умови, на ту ситуацію, що 
склалася, реакція, не інспірована зовні, а викликана внутрішньою логікою розвитку, 
реакція, що довела життєздатність і країн, і народів. Разом із тим, я б хотів зазначити, 
що ці процеси будуть позитивними за умови, якщо людину не буде поставлено в гірші 
обставини, ніж ті, в яких вона перебувала. І в цьому велику роль повинні відіграти 
митці. Адже митці — це совість суспільства, людства. Вони покликані роз’яснювати 
головні суспільні проблеми, відкривати очі, бути збудниками. Щоправда митці внаслідок 
особистих упереджень можуть і сфальсифікувати дійсність. Тому дуже важливо, щоб 
митці зберігали певну критичну відстань як до влади, так і до тієї чи тієї проблеми.

О. Б.: У вашому останньому творі «Близька музика» однією з основних сюжетних 
ліній є історія кохання. Так само, як, скажімо, в романі Габріеля Гарсіа Маркеса 
«Любов за часів холери». Наскільки важливе у 
сучасному світі це почуття любові, і у вузькому 
розумінні як любові між чоловіком і жінкою, і в 
ширшому?

А. Б. ВАЛЬЄХО: Гадаю, що в основі всіх моїх 
драматичних творів лежить любов. Зрозуміло, що там 
присутні й інші почуття, але передусім — любов. І 
любов у традиційному розумінні — між чоловіком і 
жінкою. Любов, яка в багатьох випадках у житті 
завершується крахом. Як, власне, трапляється і в 
«Близькій музиці». Але невдала чи щаслива любов — 
це основа з основ людського життя, а отже, і мистецтва.
І також, зрозуміло, суспільного життя, життя націй і 
народів. На жаль, історія та й сучасність свідчать часто 
про перемогу інших почуттів, протилежних любові, що 
ведуть до конфліктів, зіткнень, воєн. Можливо, що в 
інший спосіб історія не розвивалася б. Але, як свідчить 
історичний досвід, прогресивна історія народів і одного 
окремого народу стає все менш агресивною, ближчою 
до солідарності, єдності, що її можна назвати й по- 
іншому — любов’ю. Може, це романтичний погляд.
Навіть утопічний. Однак не треба забувати про творчий потенціал любові в нашому 
житті — і особистому, і суспільному, й історичному. Саме в цей спосіб ми зможемо 
розв’язати багато суперечностей на нашому шляху.

Мадрид — Київ, 1991
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Переклад з німецької Леоніда ЧЕРЕВАТЕНКА

Андреас ҐРІФІУС
СЛЬОЗИ БАТЬКІВЩИНИ,
РІК 1636

Нас топчуть без жалю,
з нас вимотано жили. 

Гармата громова, знетямлена сурма, 
Тупий лиснючий меч,

бридких племен юрма 
Наш піт, і наш живіт,

і дбання потрощили.

Всі замки — у вогні.
Церкви — пусті могили. 

Порубано мужів.
У раді — грязь, пітьма. 

Знечещено дівчат.
Скрізь смерть, пожар, чума, 

Куди не подивись.
Людині світ немилий.

Тут різана тече з валів і мурів кров. 
Вже тричі по шість літ мерцями

знову й знов 
Загачують річки, завалюють канали.

Та я ще обминув лихіше за чуму, 
Лютіше за пожар, за мор,

за смерть саму: 
Адже душі скарбів без ліку розікрали!

Мартін ОПІІІ
СКАРГА

Країно дорога, як мордували, рвали 
Тебе за ці роки проклятої навали!
Як хутко вороги звели тебе на пси! 
Який тобі хосен з багатства і краси?

А ти ж була колись величних діянь
коном.

До тебе звідусіль по ласку йшли з
поклоном.

Ступала гордо так, преславна у віках. 
Широкий і прямий тобі стелився

шлях.

Давно хвали не чуть.
Розгромлено собори.

© Леонід Череватенко, 1996, переклад.

Сучасна література

Скарбниця
Твоє добро й пашню

розкрадено з комори. 
Утратили жінки своїх чоловіків.
Не тільки гострий меч

дітей посиротив

І не сама картеч: повітря тут отрутне. 
Укритий трупом світ —

за прогріхи покутне. 
Що вирветься з вогню —

донищує бола. 
І темрява тяжка на душу налягла.

Найкращі між людей, оспівані герої 
Зазнали, як один, кончини соромної. 
Не зважився ніхто себе оборонить, 
Оружно розтовкти

катівську підлу хіть.

Як нині віднайти любов
і дружбу щиру? 

Затислі в кулаці, перевернули віру. 
Потоптано закон.

Чеснотам скрізь ганьба. 
В багнюці, у гною мистецтво загиба.

Німецька древня честь —
про неї вже забуто. 

Свавільна зграя зайд
розправи чинить круто. 

І лад наш, і звичай
постали шкереберть. 

Із виломлених брам гряде видима
смерть.

Хто весь цей звідав жах,
але мовчить лукаво, 

Хто в серце не вража
війни лукаве право, — 

Він деревини шмат,
бездушний камінь він, 

Тигрицю хижу ссав —
зростав поміж тварин.

Йоганн-Вольфґанґ ҐЕТЕ 
НІЧНА ПІСНЯ МАНДРІВНИКА

На гірських вершинах 
імла,
в лісах, долинах 
залягла
тиша; ти не бентеж

51



птахів — хай німують навколо. 
Йди лише — й скоро 
спочинеш теж.

РУЖА В ЧИСТОМУ ПОЛІ

Хлопчик ружу назирнув, 
ружу в чистому полі, 
ружу дику, чарівну, 
добігаючи, торкнув, 
милувався вволю.
Рум’яненька руженька, 
ружа в чистому полі.

Він сказав: «Зірву тебе, 
ружо в чистому полі».
А вона: «Вколю тебе, 
пожалієш сам себе, 
я цього не дозволю».
Рум’яненька руженька, 
ружа в чистому полі.

Та зірвав хлопчисько злий 
ружу в чистому полі.
Боронилася коли, 
сльози не допомогли, 
і завдав їй він болю 
Рум’яненька руженька, 
ружа в чистому полі.

ПІСЕНЬКА ЕЛЬФІВ

Опівночі, шойно люди поснули, 
як зійшов молодик, 
ще й у сяйві зірок, 
ми кружляєм, співаєм 
і водим танок.

Опівночі, щойно люди поснули, 
ми на луках, на вітах 
дім знаходим ясний 
і кружляєм, співаєм 
ще й танцюємо сни.

ЩОСг. ІНШЕ

Йди! й поря”~к цим корися: 
Не ма*/.*и літа юначі, 
Квапся розуу у дійти; 
Рівновагу чя удачі 
Терезах не оберегти;
Мусиш впасли чи звестися, 
Здобувати й володіти 
Чи служити й програвати; 
Тріумфуй чи пропадай ти, 
Молот чи ковадло ти.

НА ОЗЕРІ

Я свіжу міць вбираю в кров, 
звільнившись від людей; 
як гарно пригорнути знов 
природу до грудей!
У згоді з веслами бистрінь 
жене й гойда човна, 
і понадхмарна височінь 
нам навстріч вилина.

Ви затьмились, очі мої? 
Шкода мрії золотої?
Гетьте, сни, без вороття! 
Поруч нас любов, життя!

Незчисленні, оманні, 
з хвиль проблискують зорі, 
бовваніють в тумані 
пасма гір винозорі; 
в бухту ранішні тіні 
впали павітру вслід, 
і достиглий в гладіні 
віддзеркалився плід.

ПРОМЕТЕЙ

Запни собі небо, Зевсе, 
тучами і туманами

РОЗПОВІДЬ ПРО ВІДХИЛЕНІ ПЕРЕКЛАДИ

Вряди-годи занурюючись у папери, яких за десятиліття літературної праці 
поназбирувалося чимало, я щоразу виявляв там переклади, зроблені 10 — 20 — 30 
років тому, але досі не видрукувані. Виконані як на замовлення, так і з власної 
охоти, а не видрукувані виключно з чужої волі. Навпаки, я при першій-ліпшій нагоді 
намагався їх оприлюднити, проте завжди ставало щось на заваді. Аж поки я не 
второпав, що в цих заборонах, у цьому неприйнятті є свої закономірності, певна 
система, — було мені тоскно, кривдно, гірко. Раптом прокинувся азарт дослідника: 
що? як? до чого? Я почав розмірковувати і дійшов логічного висновку: треба пригадати 
й занотувати деякі деталі та подробиці, бо інакше виявити згадану «систему» не 
вдасться. Але пригадати все точно — називаючи імена чи «не називаючи прізвищ», в 
даному випадку це принципового значення не має.

А коли справа зовсім проста: переклади, наприклад, не вельми вправні чи занадто

© Леонід Череватенко, 1996.
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і грайся верхів’ями гір і дубами,
наче хлопчисько,
що стинає голови будякам;
ти нездатний знищити
ані землі моєї,
ані моєї хатинки,

яку не ти збудував,
ані вогнища, 
на тепло якого 
ти заздриш.

Від вас нікого злиденнішого 
немає під сонцем, богове!
Свою величність 
ви ледве підтримуєте 
димом офірувань 
і зітханнями молитов 
і бідували б ви тяжко, якби 
не діти та не старці 
та не дурні,
котрі ще й досі надіються.

Дитиною бувши, 
не знавши що і до чого, 
звертав я очі свої заблудні 
до сонця, немовби там, над нами, 
було вухо, спроможне

скарги мої почути, 
і серце, подібне до мого, 
щоб зглянутися над гнобленим.

Хто мені допоміг 
побороти зарозумілих титанів?
Хто мене порятував од смерті,
Од рабства?
Все це ти хіба

не самотужки звершило, 
святим вогнем палаюче серце?
Юне, щире й одурене,
Ти палало, аби віддячити 
йому, хто безжурно спав угорі!

Щоб я шанував тебе? З якої речі?
Ти вгамував коли-небудь болі 
скорботному?

Ти коли-небудь витер сльози 
страдникові?

Хіба не всесильний час, 
не безсмертна доля, 
мої владарі і твої, 
з мене викували мужчину?

Може, ти чекав, 
що я життя зненавиджу, 
в пустелю втечу, 
не всі-бо
пуп’янки-мрії розпукли?

Ось я — бачиш! — людей творю,
в усьому схожих на мене,
плем’я, котре
буде страждати, плакати,
утішатися і радіти,
а тебе зневажатиме
так само, як я!

Райнер Марія РІЛЬКЕ
ЄРЕМІЯ

Був колись я лагідний, як вруна.
Ти, скажений, збурив мимохіть 
Моє серце легковірне, юне,
Аж воно, як лев’яче, кипить.
Мій дитинний рот, що вірив строго 
В доброту, спотворив ти нараз: 
Раною він став, хлюпоче з нього 
За кривавим проклятущий час.
Я щодень віщую горе, лихо,
Ти жаждливо їх, неситий, ждеш.
Не заткаєш рота тихо —
Задушити спробуй між пожеж,
Коли нас розтрощать, розламають, 
Розметають і коли полину,
Полечу в непам’ять, тільки там, 
Дику роздивившися руїну,
Я свій справжній голос відшукаю — 
Той, що доти був жахним виттям.

віддалені від першотвору? Я наперед приймаю ці звинувачення і закиди, але від заміру 
свого не відмовлюсь. Отже...

Вірші Райнера Марії Рільке було перекладено ще на студентській лаві. Молоді 
українські літератори (не лише віршувальники, прозаїки також) пережили в шістдесяті 
незабутні роки багато впливів, проте одним з найблагодійніших і найпотужніших 
був, безперечно, Рільке. Для Василя Стуса, приміром, це захоплення обернулося 
досмертною любов’ю, яку він не тільки проніс через усе життя, — Стус зріднився, 
зрісся з Рільке настільки, що неможливо їх роз’єднати. Для декого Рільке залишився 
епізодом, але яскравим, неповторним епізодом — з тих, які не зникають ніколи. Що 
нас приваблювало в творчості Рільке? Ми знайшли в його віршах незвідану ліричну 
глибочінь, шляхетність одчувань, досконалість форми, розкутість уяви. Додайте до 
цього незаперечне слов’янське начало великого австрійського поета, і ви зрозумієте, 
чому багатьом з-поміж нас рільківський досвід слововираження видався майже 
ідеальним за тих, далеко не ідеальних умовин. Я теж захворів на рількеанство. 
Переклади мої з ’явилися в «Літературній Україні», в «Ранкові», у «Дніпрі», у 
квартальнику «Поезія». Але в редакції «Всесвіту» сталася несподіванка. Рецензентом
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ЗАКОХАДЦІ СУСІДА

Глянь же: вони зроду-віку ближні.
В жилах їм пристрастю все стає, 
Постаті їхні бринять, мов стрижні, 
Скоро їх вир жаркий обів’є. 
Спраглим — дано їм буде: уп’ються. 
Пильним — дано їм буде: узрять. 
Хай вони взаємно зіллються,
Щоб обопільно здолать.

САМОТНІСТЬ

Самотність — наче дощ надворі. 
Вона смерком з’являється на морі, 
Поля обляже тихі, неозорі,
На небо лине з неоглядних піль.
А вже на місто падає звідтіль.

В годину дивну огорта квартали, 
Що ледве до світанку навернулись, 
Коли тіла, котрі не відшукали 
Нічого, відчайдушно відсахнулись, 
А люди в люті, в розпачі забулись 
І в ліжку спільному лежать обоє —

Пливе самотність мовчки за водою

ПОСТУП

Моє життя бучніш тепер бурує. 
Ввійшовши в береги широкі знову, 
Речей німих я розумію мову,
Всяк образ відбиття мені дарує,
І в безіменне більше віри йму я.
Мов зграю, з дуба сполошу пташину, 
Так в небо вітряне думками лину,
А мжичить — обернувшись

на рибину, 
В ставок, на дно пірна моє чуття.

Скрипко тиха, ти все на ногах? 
Зустрічались по всіх чужинах 
Твоя нічна і моя самоти.
Грає той самий на тобі? Чи сотий?
Є скрізь, напевне, в містах великих 
Ті, довелось би кому 
Давно запропасти без тебе в ріках. 
Завше їх натрапляю чому?
Чому повсюдний сусіда в мене 
Той, хто навчив тебе голосити 
І казати: життя шалене 
Душить, гнобить, як владар неситий!

PONT DU CARROUSEL

На тім мосту стоїть сліпак один. 
Знак межовий незнаної держави, 
Зсивілий і нікому нецікавий, 
Збайдужений до зоряних годин — 
Він осередок всесвіту. Ріка 
Людська довкола блискає, блука.
На темному розпутті, мов привиддя, 
Він виростає, праведник кріпкий,
У пекло вхід похмурий і низький 
Для цього звироднілого поріддя.

Бертольт БРЕХТ
МИ -  ЦЕ ВОНА

Ким є насправді партія?
Осіла вона в будинку

з численними телефонами? 
У неї думки потайні,

а заміри незбагненні?
Хто вона?
Ми — це вона.
Ти, і я, і ми — всі вкупі.
Той самий піджак, що в тебе,
Зодягає вона, товаришу,

було визначено члена редколегії Л. Первомайського, який, поза сумнівом, захопився 
поезією Райнера Марії Рільке. До редакції Леонід Соломонович повернув не тільки 
наші початківські, а й свої майстерні переклади — з того ж таки, між іншим, 
репертуару. Збереглася оригінальна полеміка, що супроводила цю пригоду. Головний 
редактор начертав власною рукою: «Ні! Даємо переклади Первомайського!» Г. Кочур, 
який мав під ту пору якусь вагу і щось міг змінити, зауважив (письмово): «Переклад 
Первомайського, звичайно, не гірший. Шкода тільки, що він, конкуруючи з 
Череватенком, запозичив у нього риму (піль — звідтіль), а закінчення запозичено з 
російського перекладу Сільман». Проте «поїзд пішов». Переклади Л. Первомайського
з Рільке опубліковано було у «Всесвіті», потім вони потрапили і до його семитомника.

Добірка німецьких поетів XVII сторіччя призначалась для двотомної антології 
європейського бароко, що вийти мала у видавництві «Радянська школа». Як водиться, 
довкола Г. Кочура зібралась громадка ентузіастів. Добули необхідні тексти, 
«розподілили здобич». Переклали, перевірили, внесли правки, здали — і навіть 
дочекалися гонорару. Втім, сама вистраждана антологія світу не побачила. На заваді 
стали барочний (порочний, мовляв Г. Кочур) зміст, а передусім небажаний склад
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І думає твоїми думками.
Де я мешкаю, там будинок її, де ти 

Знемагаєш, там вона бореться.

Покажи нам той шлях,
що мусимо ним іти, і ми 

За тобою підемо, втім,
Не йди без нас

оцим шляхом прямим,
Без нас-бо він 
З усіх найхибніший.
Не розминайся з нами!
Ми помилитись можемо,

а твоя може бути правда, 
І все-таки 

Не розминайся з нами!

Короткий шлях є ліпший за довгий, 
Ніхто й не перечить,

Проте, коли хтось його знає один, 
Неспроможний повести інших,

Нащо нам його мудрість?
Будь у нас мудрою!
Не розминайся з нами!

Еріх АРЕНДТ
ЕМПЕДОКЛОВА ГАВАНЬ

З тінями разом я сів 
за стіл залізний. В кварталі 
рудокопів, рибалок тихо, 
її ми ковтали мовчки, що від 
землі струміла, зростаючи 
з шахти мурів, темінь.
Угорі, дорогою втечі,
Світло вмирало:

перед очима провалля. Рука, 
що нас порізнює, дляла 
мовчання цієї часини. Воно 
пило із щербатого кухля, з нами, 
дослухалося: ластівки,

рясно літаючи між дахами, 
зашморгували нечутну сіть.

Гавань, далеко внизу, 
сколихнулась, щось пригадавши: там 
з яскравих хрестів мертво 
звисали вітрила сірі.
Сюди,
на раменах лемноське світило, 
я йшов був, голодна хмара 
бджіл наді мною, двигіт 
простування мого. Це 
він скелясту пустизну Егеї 
оббігав. Обдертий мандрівний 
бог, я промовив до тіней:

Що провіщає могутній крок 
далечі, зачиненій щільно?
Це там підіймався давно колись 
той самий до неба, котрий себе 
приніс у жертву? Навколо ніч, 
збурена, кидається донизу, ніч, 
неначе тоді, а втім,

у непроглядному бачили ми: 
рана відкрилася, Етна, 
криваво-червона, днедавня. У нас 
під ногами, ув осередді землі 
орел, титанічно великий, 
свої крила розправив, вогонь 
струменем ринув із дзьоба йото 
та очей. Збілілий від люті, 
вал морський, вганяючи в берег 
дохлу рибу, твоє проревів 
наймення: Стіни падають, 
Емпедокле!

Німували, проте, на бескетті 
кам’яні барабани-колони.
Лиш грякав дверима вітер.
Тільки прислухайтесь: Ніч.
А вже крізь кров конюшини, 
по груди в присмерку млявім, 
гірники опускались під землю,

перекладачів: М. Лукаш, Г. Кочур, В. Стус і такі ж інші. За декілька років дещо (не 
конче під правдивими прізвищами) пробилось на сторінки «Всесвіту». А деякі 
переклади головний редактор зупинив резолюцією «Не треба!» Я набрався зухвальства 
і поцікавився, чому «не треба»? — «Тому що ти написав про Гончара!» — «Про якого 
це Гончара?» — «Не придурюйся! Про Олеся Терентійовича». І підкреслив нігтем 
рядок: «Розгромлено собори»... Був, якщо не помиляюсь, 1975 рік.

Підстави до заборони часом взаємовиключали одна одну. Скажімо, вірші Неллі 
Сакс, Нобелівської свіжоспеченої лауреатки, було відхилено як відверто сіоністські: 
мабуть, через отой, що с к р і з ь ,  Є р у с а л и м .  Натомість «Пісню» поляка 
Т. Боровського не допустили до читачів тому, що вона ображає національні 
почування євреїв. Але до чого тут євреї, там же згадки про них не було? Так, про 
євреїв там не йшлося, зате фігурувало слівце «крамар». Оце й усе? — запитаєте. Оце 
й усе. Хіба що додам: роль третейського судді виконав М. Бажан, а його вирок не 
підлягав оскарженню.

Щодо Б. Брехта, либонь, розбалакувати довго немає потреби. В’їдливий Берт 
допекти може кому завгодно, викривальні його сентенції «лягають» безпомилково
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до зірки. Ранок благословлявся 
над містом порожнім, вростав 
у залізну прозорість.

Неллі САКС
ХОР СИРІТ

Ми сироти 
Ми нарікаєм на світ:
Гілки нам було обтято 
І кинуто у вогонь —
З оборонців наших нароблено дров — 
Ми сироти лежимо

на полях самотності.
Ми сироти 
Ми нарікаєм на світ:
Уночі батьки наші з нами у схованки

грають — 
Поза чорними складками ночі 
Дивляться їхні обличчя на нас 
Промовляють їхні вуста:
Сухими дровами були

ми в руці дроворуба — 
Але наші очі стали очима ангелів 
І вглядаються в вас,
Крізь чорні складки ночі 
Вони прозирають —
Ми сироти 
Ми нарікаєм на світ:
Каменюками забавки наші

зробилися, 
Каменюки мають обличчя,

обличчя отців, матерів 
Вони не в’януть мов квіти,

вони не кусають мов звірі 
І вони не горять мов дрова сухі,

скоро їх шпурляють у піч — 
Світе, чом ти забрав

матерів наших ніжних
І отців, що казали:

— Дитино, ти схожа на мене!

Ми сироти вже ні на кого
в світі не схожі!

О світе
Ми називаєм тебе!

* *  *

Цей ланцюг загадок
довкола шиї ночі обвився
королеве слово й надалі пишеться
нерозбірно
може в леті комети
коли неба рвана рана
болить
тут
в оцім жебракові простір сховався
і колінкуючи
всі биті дороги виміряв
власним тілом
адже треба вистраждати
розбірне
і навчиться вмирання 
в терпливості.

* * *

Обоє старих
що сидять побравшись за руки 
сузір’я близнят 
котре досі ще сяє

із спопелілої музики
свого минулого
там вони вмерли кохаючись —
вони заворожені

чарами чорного принца 
цим різаним силуетом ночі 
на сітчатці ока

плачучи мов безсонням 
тоді як їхнє майбутнє

в волоссі й нігтях
перетриває смерть.

на будь-який режим в будь-якому куточку планети. Все, що він написав про коричневу 
Німеччину, актуальним було і в чорній Африці, і в жовтому Китаї, і в червоному 
Радянському Союзі. Тож не дивно, що у нас Б. Брехта одночасно і вельми 
нахвалювали, й вельми остерігалися. Неодноразово з цим феноменом зіткнувшися, 
я виробив своєрідний імунітет. Але був до глибини душі зворушений, почувши таку 
оцінку вірша «Ми — це вона», вірша, нагадую, присвячено партії — комуністичній 
і німецькій: «Це махрова антирадянщина». Цікаво, що скажуть про цей вірш сьогодні?

«До моєї володарки, що спати вкладається» — цей вірш Д. Донна всім страшенно 
припав до смаку, але був одноголосно вилучений як «порнографія». З другого боку, 
Доннові «Святі сонети» схарактеризовано було як «містичні» і «занепадницькі». 
Жодні волання і протести не допомогли.

Славетну поезію Р. Кіплінга про солдатські черевики, які топчуть африканську 
землю, відкинуто було... ні, не як пропаганду англійського імперіалізму, а як алюзію 
на сучасні болісні події. Зауважено було: «Ви ж маєте на увазі Афганістан, а не 
Африку!» — Чому саме Афганістан? — марно допитувався я. — «Знаємо чому», — 
відказували мені. Взагалі вони знали те, що мені було невідоме. Цикл східнонімецького
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11 квітня 1961 року 
В зажурі

СКРІЗЬ ЄРУСАЛИМ

Потаємне воно в сайдакові 
і його із стрілою разом не вистрілиш 
і сонце завше чорніє довкіл таємниці 
і спину згина

тридцять шостий стражденний.

Але тут 
цієї бсь миті 
край —
Усе нагромадилось

для хижого полум’я 
своєї відсутності —

Це
крізь недугу 
добрела до прозорості 
пророчиця, котра посохом б’є 
у щедроту душі.

Це в причинній ось цій
заховано золото.

Ио ШУЛЫ1
я , д в а д ц я т и о д н о р іч н и й

Чигирин, Україна, 1941

Заясніли в небесах 
зорі голубі...

Ця клята пальба без упину!
Сталевий тяжкий капелюх!
А я тебе, мила, зустріну — 
мені перехоплює дух 
Всі надії, всі чуття 
я приніс тобі...

Ти мусиш мене проклинати, 
мене проклинатимеш ти.
А ми — таки вдвох біля хати, 
щоб руки лякливі сплести.

Розлучитись маємо 
Завтра знову бій...

Не вільно любить воякові.
Ти чуєш — команда луна.
Ми прагнем обоє любові, 
а світом керує війна.

УКРАЇНА
1941

Чорна земля зруділа 
Кров’ю заллявшись людською 
Прагнучи марне покою 
Літо злотаве зродила

, МАТИ 
ЗАБИТОГО 
ВБИВЦІ

Люди
будьте поблажливі 
брешіть мені далі 
про славного сина

МЕТАМОРФОЗА 
ОДНОГО МУЗИКИ

Був сліпий. 

Біг у поле, 

Грав, радів, 

про життя!

Не бачив видив.

мов дитя.

Ах, що я відав

поета Йо Шульца «зарізали» за «безпринципний пацифізм»: «Хоча він, цей хлопець, 
і воював, але так нічого і не збагнув — ні про Німеччину, ні про Україну». Ранні 
поезії Й.-В. Ґете потрактовано було як «примітивні». А от вірші Е. Арендта, поета з 
НДР, було віднесено до «заумних» і таких, яких «нормальний читач» органічно 
цурається: ні до чого вони йому.

Негативно реагували на Бога і на прояви релігійності. Вельми чутливі були на 
семантичне сполучення кольорів. Наприклад, в якомусь вірші летіло пожовкле листя: 
діялося восени. Кмітливі редактори порадили зняти прикметник «жовте». За 
невитравною звичкою я запротестував. «Чому? — Як це чому? Листя жовте, а небо — 
яке? — Синє! — От і виходить...» Не приховаю: подібна здатність «прозирати наскрізь», 
оцей надреалізм тренованого мислення спершу викликали у мене почуття заздрості. 
«Вміють же люди!» Згодом я усвідомив, що заздрити особливо нема чому і почав до 
цих надприродних здібностей ставитись як до відхилень від норми.

Часи були неповторні. Скажімо, приношу в редакцію переклади з Й.-В. вете. 
Один вірш (у моєму тлумаченні) звучить так: «Віршник не воліє критись...» Прямо 
при мені правлять: «Вершник не воліє критись...» «Та не вершник, — кажу, а віршник,
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Був глухий.
На власній шкірі

марші гупав
день при дні.

А гріхи —
я твердо вірив — 

не відлуняться мені.

Був німий.
Мене й погнали. 

Про людське
хіба я знав?

Серед тьми
мене здолали, 

аби очі й голос мав.

ПЕРЕМІНА

Розлютований, 
серцем самотній, 
в тебе вчора 
лучив, Петре, 
твій ворог, я.

Зірку новітню 
в небеса холодні 
вкупі з товаришами 
вистрілив ти сьогодні.

Разом, спільно 
ми дослухаємось 
до їїсигналів — ти, Петре, 
і я, твій друг.

МИ НА ПЛЯЖІ

Забронзовілі овочі —
груди твої,

в небо
вилляті сонячно.

Я ріка,
що тіка — не втече:

її
морем тіла твого оточено.

ПОКЛИК

Оксамитом чорним 
своїх очей 
укрий мене.

Загорни
плащем
із зірок і мовчання.

Подаруй мені 
Єгипет
власного профіля, і 
блаженну дитинність 
тайги,і 
лагоду щастя, 
що тобі належить.

Переклад з англійської 
Леоніда ЧЕРЕВАТЕНКА

Бен ДЖОНСОН
ПІСНЯ

В очі зори й до мене пий.
Я вип’ю теж до дна.
В кубку цілунок піднесеш —
І я зречусь вина.

Душа пожадлива моя 
В розкоші порина.
Втім не Юпітера — тебе 
Вподобала вона.

Тобі уклінно я послав 
Троянди запашні.
Надію ніжну доглядав,
Мов квітку навесні.

ОісМег в оригіналі!» — «А-а! — мовлять. — Он воно що!» Вичитую верстку: знову 
дивний «вершник». Виправив. Дочекався авторського примірника. Розгортаю хапливо 
журнал: «Вершник не воліє... Бідолашний олімпієць Ґете!

Десь наприкінці шістдесятих років пощастило мені переглянути «Спогади про 
відсталість» кубинського кінорежисера Гутьєрреса Алеа: мудрий дотепний фільм. 
Там герой з «колишніх» навідується до приятеля, теж «колишнього», який 
влаштувався працювати цензором. І от цей кіноцербер, щоб розважити друга, 
прокручує кінострічку, змонтовану із заборонених епізодів, кадрів і реплік. Така в 
нього професія: перед випуском в рідний прокат витинати з чужоземних фільмів 
сумнівну естетику й ідеологію. Невідомо, чи мав він рацію...

Мені ж оця ідея видалась плідною: показати «в натурі», що вилучалося при 
публікаціях з часописів та книжок, що і з якої причини вважалося недоречним, 
небажаним, непотрібним. Раптом така добірка виявиться не лише смішною, а буде 
ще й повчальною?

Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО
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Троянди повернула ти, 
Зітхнула тихо: «Ні». 
Лише тобою відтепер 
Вони пахтять мені.

Томас МУР
ЮНАК-СПІВЕЦЬ

Юнак-співець на битву мчить. 
Його не спинить згуба.
При боці меч бряжчить, 
Клекоче арфа люба.

«Пісенну землю, рідний край 
Невірний ворог шарпа.
Мій меч, країну захищай! 
Склади похвалу, арфа!»

Спіткав співця в бою загин, 
Та не вловили пута.
Розбив кохану арфу він: 
«Нехай вмира нескута.

Хай заволоки навісні 
Не стопчуть безборонну.
На волі зроджені пісні 
Не знатимуть полону».

Джон ДОНН
ДО МОЄЇ ВОЛОДАРКИ,
ЩО СПАТИ ВКЛАДАЄТЬСЯ

Мерщій, мадам,
бо міць мене знудила. 

Не влежу й спочиваючи без діла. 
Вояк, хоч не стикався з вояком, 
Стояння дійняло його цілком.
Геть пояс. Він стягою неба сяє,
Та всесвіт ще красніший обвиває.
З корсажа гості повиймай шпильки, 
Пасуться тут цікаві залюбки.

Шнурівку геть. >
Під зграйні передзвони 

Промов до мене.
Пізно, я ж не сонний. 

Корсетній заздрю сталці неспроста, 
Вона тебе так щільно пригорта. 
Ховала сукня форми пречудові,
Як пітьма буйні квіти на горбкові. 
Скинь діадему дротяну, зате 
Живу з’яви, що з полум’я росте. 
Скинь черевички.

Звільна, босоніжко, 
Вступи в цей храм кохання —

пишне ліжко. 
У довгих шатах білих, наче сніг,
Ти справжній ангел з голови до ніг, 
Що в Магометів рай впуска негайно. 
Злі духи теж у білім ходять? Глянь-но: 
Дав чуба їм стовбурчити Господь,
Від тебе настовбурчується плоть. 
Дозволь долоням поблукать без ладу 
Над, попід, проміж, спереду, позаду. 
Америко! Незнаний краю мій! 
Державо, де правую я самий! 
Копальне самоцвітів незліченних, 
Відкривана хіба що для блаженних!
В цю глибку втрапити —

себе звільнить. 
Там, де рука, всього мене пустіть.
О нагото, призвіднице кохання!
Душа без тіла, тіло без убрання 
Втіх зазнають. Втім, сяяння перлин — 
Блиск яблук Аталанти для мужчин 
Дурних. Окраска бевзю сліпить очі,
А до краси він зовсім неохочий. 
Жіночий потрактовує наряд 
Невіглас як легких малюнків ряд. 
Жінки — чаклунські книги!

З них цитати, 
Молитву склавши, маємо читати.
Тож почнемо! Хай сумнів не скребе. 
Як повитусі, покажи себе.
Зніми незаплямовану білизну.
Не борони поринути в голизну. 
Вчись: перший роздягаюсь наголо.
Чи прагнеш, щоб на тобі щось було?



Наталёна КОРОЛЕВА Сучасна література

QUID EST VERITAS? 
ЩО Є ІСТИНА?

І с т о р и ч н а  п о в і с т ь

Третього дня після похорону Пророка Назар^тського зала малих нарад у 
Каяфинім палаці, завжди повна нашорошеної тиші, аж тремтіла від вигуків
жидівської сторожі.

— Ангел Всемогутнього зійшов з небес!
— Відвалив камінь від дверей!
_] сів на ньому!.. — присяглися в несамовитому жаху старші над храмовою

сторож ею , Натан і Нухим.
— Вигляд його — як блискавка!
— А одеж а — як сніг! — виривалися голоси інш их вартівників.
— Чому ж не запитали ви... — почав був Ґанан і відчув, шо говорить «не

те»... І шо взагалі говорити нема про що... ___
_Куди ж ділося тіло? — повним палкої злоби поглядом зиркнув на сторожу

Каяфа. — Дослідили ви?І спустив очі. Бо бачив розпалені екстатичним захопленням погляди варти. 
Перший Нухим, а за ним Натан і всі десять вартових відчули збентеженість 

панів. І осмілилися.
— Досліджувати що?
— Питати кого?
— Хто мав питати?
— Не тільки ми попадали із страху, а й гори здригнулися!
_Лежали ми на обличчях від світла неземного, що осліпило нас.
— Мовчати! Баби балакучі, не сторожа храмова! Мовчати! — раптом 

вибухнув Каяфа, розпалений сліпим гнівом на власну безсилість. 1 рабськии 
страх гасив хвилинне піднесення духа.

— Перший з вас, шакали, хто поза цими стінами оповість про цю... вашу 
ганьбу, — Каяфа набрав повітря в легені, — той з вас, боягузи, шо лякаєтесь 
труни, труни з мертвим тілом, висітиме на хресті, на тій самій Іолгофі.
знайшов віддушину своєму гнівові. в

— Нухим і Натан, -  узяв слово й Ганан, -  ше сьогодні підуть з караванами 
до  С инаю 8, до  кам’яних домів! Решта — на галери!’ Д о Тира!

Невільники — бо храмова варта для певності складалася з невільників —
упали навколішки й заголосили. .

— Усього на третій день у вашій присутності, озброєна отаро шакалів, ви-
кра-де-но тіло з приваленого кам’яною плитою скельного гробу... Ви-кра- 
де-но! т  повторив ще раз, силабізуючи роздільно. ,

_Хто ті злодії, що підкупили вас, дізнаємось пізніш. А тепер запам ятаите.
мертві не воскресають!10 Ви ж  заслужили самі смерті! Та дякуйте мені... і Богові... 
що не караю вас смертю, як справедливий суддя, але карою, як добрии священик...

Замок, накладений на уста храмовій сторожі, поміг. Ще до вечора того 
дня не було в Єрусалимі куточка, де б не знали, що учні розп ятого Раооі 
Назаретського викрали тіло й винесли його з Єрусалима невідомо куди.

Всі знали, що винна тому п’яна й підкупна храмова варта, яку вже покарано 
за це галерами...

— А що ж римляни? Чому не послали римських вояків? -  часом виривався 
обережний запит.

Закінчення. Початок див. № 2, 3.
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— Римляни? Намісник не міг примусити своїх вояків! Боялись і мертвого 
ізраїльського Пророка!

— До того ж римляни вірять, що мертві можуть воскреснути... ожити... чи 
що...

— А Нафталим?
— Який це Нафталим?
— Та ж отой вільний, що то його недавно прийнято до храмової варти! 

Оповідав у попіні...11
— Що?.. Що?.. — як тихий шелест, озвались питання.
— ... Що вартові, всі до одного, ба-чи-ли... ян-го-лів!
— Всемогутній!.. Хай і стіни не вчують цих слів!.. А ще що?..
— Таж бачили... і його самого, Раббі! Живий до учнів приходив!.. Гоьорив 

їм, пив із ними!...
Але голосно в цілому Єрусалимі дзвонило:
— Не воскрес! Бо мертві не воскресають!
Однак, хоч ці слова вийшли з Каяфиного палацу, в самім палаці їх не 

повторяли.
Домашні слуги, як і радники синедріону, стривожені й заклопотані, гово

рили пошепки про одно:
— Чи витримає первосвященик?
Було йому зле. За ці три дні немов спорохнявів, недавно ще такий 

кремезний старець. Тепер же, немов десятки літ перелетіли над ним, а перст 
Божий ніби діткнувся його обличчя. Повіка лівого ока не підіймалася. Куток 
уст упав додолу, а все обличчя викривилося... Ледве вимовляв, наче розжовував 
беззубим ротом слова, що по довшім шуканні знаходив їх у пам’яті.

Перед хвилиною мало не вмер з обурення і, проклявши, вигнав з хати 
лікаря Сафатію. Бо Сафатія сказав, що хворому князеві князів священичих12 
треба виголити голову...13 Мовляв, інакше марні будуть усі холодні обклади.

Тепер Каяфа лежав обкладений подушками. На голові мав доставлений з 
гір свіжий сніг.

Уже вдруге пускали йому жилою... Нічого не помагало.
Обмотаний биндами, важкий і здебільшого нерухомий, первосвященик 

тільки в хвилини великого роздраження мотав головою, неначе кінь, що 
його б’ють мухи на пасовищі.

Лікарі наказували найповніший спокій. Головне — жодних відвідин! Тим 
більше — жодних нарад!

Які вже там справи!
Таж Каяфа не знав ні сну, ні млості.
Лікарям і домашнім звелів вийти геть із його спальні. А слугам — негайно 

покликати його намісника Гайана.
Уже більше як годину був Ганан у Каяфинім палаці. Але ж Єгонатан, 

зустрівши Гайана у вестибюлі, мовчки попровадив його до своєї робітні.
— Доведеться відкласти сьогоднішнє побачення... Дуже кепсько йому... І, 

казали лікарі, дуже небезпечно його турбувати. Проклят будь сім разів 
безбожний язик Сафатії. Подумати тільки: виголити первосвященика!.. Це ж 
позбавити його навіть звичайного священства! — немов вичитував із законника 
Єгонатан.

Ганан шарпнув рукою, аж із столу злетіло кілька шматочків сухого атра
менту, мелану14.

Був схвильований до дна, як Генесаретське озеро в час великої хуртовини.
— Таж небезпека стала повітрям нашим, що ним дихаємо, хлібом, що 

його їмо щодня!.. Що ж, не знає первосвященик, що учні... «його» ходять на 
волі й навчають?..

— «Його» учні!.. Але ж і вони не були певні його воскресіння...
— Не були певні! — сердито відштовхнув Ганан коробочки з фарбами та 

клеєм для мелану.
Схопився й почав ходити по діагоналі великого Єгонатанового покою.
Єгонатан обережно прибрав із столу коробочки з фарбами.
— Тут ніхто не чує нас, і чи ми обидва не правовірні? — смикав слова Ганан.

— Що ж, не скажемо самі собі у вічі: маємо ми підстави не вірити бодай 
найкоротшому його слову? «Мертві не воскресають!» Але ж чи в IV розділі
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книги пророка Ісаї викреслиш слова: «Як поява світанку вранішнього, таким 
певним є воскресіння його»... Так будемо й себе морочити пустими словами?.. 
Треба чину! І то негайно!

Єгонатан затис зуби й розклав руки:
— Говоримо, як ти хотів... — промовив крізь зуби. — Адже Голгофа, здається, 

це був «чин»?.. А хворий Каяфа? Що він тепер може? Схвилюється й помре...
— А хто ж, як не він сам, казав на нараді цими днями: «Ліпше, щоб одна 

людина вмерла за цілий нарід»...
Ганан постукав собі в чоло, ніби в зачинені двері:
— Таж увесь нарід в небезпеці! А без наказу первосвященика не можна 

почати діяти...
— Ну-у, — протяг крізь зуби скриб. — Є то істина, але...
— Істина! Істина!.. Істину лишім Пилатові! Нам важлива не «істина», а щоб 

вибраний богом нарід таким лишився й надалі!.. Таж нікому не тайна, що 
назаретська отрута вже й сьогодні робить між нашими страшні спустошення. «Всі 
рівні!» «Всі однакові»,« ближні», «брати»! Тож і римляни нам «брати»? Може, ще 
й «старші брати»?.. В мене аж голова тріскає від думки: як було не збагнути, як не 
скористати?! Адже таки він — з роду Давидового!.. Адже таки він, — кажу це 
цілком свідомо! — таки він Месія! Дійсний Месія! І, замість того, щоб з поміччю 
Божою вдарити на гнобителів, що сьогодні мають якусь там одну та ще й неповну 
Германську легію...15

— «Любов»!.. «Ближні!».. «Цезареві — цезареве»!.. Ні! Ти поведи нас до 
бою! З’єднай і поведи! Як Гедеон! Як Ісус Навин! Тоді, коли б і вмер у борні, 
ми б самі «воскресили» його!.. Але запізно підкладати до багаття, коли вже 
вивернено казанок!.. Піди поглянь! Коли старий дійсно в безнадійному стані, 
тоді мушу перебрати відповідальність на себе. Гаятись неможливо!

Круто повернув і глянув скрибові у вічі:
— Чи ж я не був первосвящеником перед ним? Він лише продовжував те, 

що я розпочав!.. То й ніхто, як я, не продовжуватиме того, до чого приклав 
руку він...

Ще раз перейшов покій і став близько перед Єгонатаном:
— Ґрат, прокуратор зсадив мене...16 Тепер моя черга вкупі з тобою зсадити 

прокуратора Понтія Пилата!.. Піди поглянь на хворого!
— Первосвященик кличе найдостойнішого! — сухо промовив Єгонатан, 

повертаючись до робітні. І притримав запону, щоб Ганан не зачепився.
— Без-по-мил-ко-во! — насилу виплутався Каяфа з неслухняного слова, 

що не хотіло сходити йому з язика, який немов розпух і наріс йому в роті.
— Ввви-ло-ви-ти! Всіх мудріших... освічених, — пробував ворушити рукою 

хворий, щоб помогти язикові.
— Ззз-зни-щити! — грюкнув дужою рукою по бильцю ліжка.
— Лишити ту н-н-на-уку його... самому темному м-м-мот-ло-хові!
Ганан притакнув головою.
Йому імпонувала ця ясна думка в лабетах явно невиліковної хвороби, цей 

ясно закреслений дух, що не хоче і в останню хвилину життя відступити від 
своїх планів.

— Знищити ворога! Без книгознавців не буде це жодна «наука», а лише 
забобон темних мас.

— Щоб не було кому в-в-вес-ти!
Ганан кивав головою і в думці відмічав:
«Насамперед Варфоломія... цього юдея «без лукавства»... Йоана, філософа... 

Луку, лікаря... Але найстрашніший Лазар! Та й сестри його!»
Не витримав мовчати й, аж захлинаючись, перелічував уголос головніших 

учнів...
— Але найстрашніша ота... мідянокоса!.. Хоче до Риму! І не сама, а з 

сином прокуратора! Це ж усім відомо!
— А чи зна-зна-є Ірод? — аж шарпнув собою немічний.
І раптом розплющив своє єдине здорове око. Над ним тремтіла повіка, 

бліда, аж зсинявіла, як молюска, що конає на морському березі. З-під неї 
горіло ненавистю, мов роздмухана жарина, око:

— Втопити! Ату «науку»... сам би при-прибив ррр-укою власною на хррр- 
ест! — прохарчав цілком виразно.
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Виснажений упав на -подушки. Падаючи, смикнув і зсунув холодну 
пов’язку. Єгонатан і Га«эН:КИЩЛИсь її лагодити.

Обидва були однодумні:
— За всяку ціну треба рятувати цього великого мужа... справжнього 

патріота! А ця зграя «служителів Всемогутнього» вже б хотіла зіпхнути його!
Чутка, що Каяфа втратив мову й скалічений на обличчі, схвилювала все 

єрусалимське священство.
— Ця чутка неправдива! — умовляв усіх, а разом з ними й себе Єгонатан. 

Знав-бо добре закон. А там ясно сказано, що «...недійсна перед престолом 
Всевишнього неясно вимовлена молитва». А також «... хто неясно вимовляє, 
не сміє бути священиком, так само, як і той, хто має фізичне каліцтво»17-.

«Поки що буде, найліпше лишитись Каяфі первосвящеником!» — думав і 
Ганан.

Намагався швидше полагодити збиту пов’язку та зручніш підперти хворого 
подушками.

— Треба його рятувати!..
Але не призвичаєні руки не слухалися: бинди сковзали. І це дратувало 

хворого, вже й так зіритованого до краю.
Мотнув головою і цілком зірвав пов’язки. Але палке бажання вдягти свою 

думку словом допомогло. Каяфа підвівся на лікті й виразно прохарчав:
— На дно моррря!
— Втопити? — діловито запитав Ганан.
А сам, майже з радістю, відзначив собі в пам’яті:
«Таки ж можу по правді присягнути, хоч на Закон, що висловлює свою 

думку цілком ясно й виразно!»
Промінь вечірнього сонця кинув золоту стьожку світла на червоно-білу 

мозаїку долівки.
Звуки храмових сурем, заклик до вечірньої молитви, простяглися 

блискучі та ясні, як продовження соняшного проміння. І, немов 
блискавкою, підрізали вершок сикомора, що навалився на вікно спальні 
й затулив його отвір.

Ніхто-бо не знав, що це священне дерево розчахнулося ще під час земле
трусу останніх днів18.

Єгонатан і Ганан кинулися до вікна. Але через віти не було як заглянути 
додолу, відкіль вчувався тихий стогін...

— Чи не привалило когось деревом?
Обидва поглянули на первосвященика: він лежав нерухомо. Тільки губи 

ворушилися, великі й білі, неначе пухирі з водою.
Ганан став на молитву в Єгонатановім покої.
Але сам Єгонатан швидко вийшов довідатися, що сталось із сикомором і 

хто потерпів від його падіння. Був незмірно здивований, не бачачи ніде на 
подвір’ї жодного слуги. Але його здивування стало безмежним, коли знайшов 
під стовбуром сикомора непритомну Хеттуру.

Підняв безвладне мале тіло дівчатка. На місці, де лежала Хеттура, була 
кривава пляма, і кров стікала в неї по ногах.

. На обличчі не було познак життя. Лише дрібні рівні блискучі зуби дивно 
вишкірились і в млості немов саркастично посміхалися.

— Чого ж там опинилася Хеттура? — запитав Ганан по молитві, вислухавши 
Єгонатана.

— Мабуть, дізнаємось завтра, — відповів ніби нітрохи не стривожений 
скриб. — Завтра ще встане сонце! — додав приказку.

Дівчину віднесено на жіночу половину.
Єгонатан, як звичайно в той час, подався до храму. Говорив завчені слова, 

робив приписані ритуальні рухи. Але не молився. В думці тремтіли різні 
почуття: «Чому ж Хеттура найшлась під сикомором?»

Відчував таємницю, але не міг натрапити на відгадку.
«Зрештою, хіба ж вона в’язень? Хіба їй не можна ходити, куди й коли 

хоче? Що ж дивне, що дівчина зацікавилася деревом, що його зламав 
землетрус! Чи ж кожний не знає, що той сикомор оточений повір’ями? Має- 
бо він стояти, доки стоятиме єрусалимський храм!»

І раптом думка немов метнула козла.
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«Таж це мусить мати однаковий сенс і навпаки: доки стоятиме сикомор, 
доти стоятиме й храм!»

Згадав, як свідчили про Раббі на останньому засіданні ради у Каяфи:
— Цей казав: «Я зруйную цей храм рукотворний...»
Порив тривоги, темної, неоформленої, але непереборної, огорнув Єгона- 

тана, як подув вихру.
Правду говорить мудрий Каяфа:
— Не можна! Не можна поступитись! Ані на йоту! Бо тоді — все пропало...
А Пророк чи не пророк загинув уже, як мусить загинути кожен, хто

порушує бодай єдину літеру Закону!
Єгонатан не пам’ятав, як закінчив свої молитви. І поспішав додому.
У глибоких тінях першого двору вловив притишений шепіт двох людей. 

Нашорошився, пристав, завжди готовий схопити якусь таємницю, чергову 
інтригу чи просто чутку. Обгорнувся плащем і нечутно, ховаючись у тіні, 
помалу присунувся до тих, що говорили.

Але й вони не стояли. Також обережно наближалися до бічної брами.
Єгонатан напружив зір, як хижак, що пантрує здобич. І, як хижак, вираховував, 

коли та який має зробити рух, щоб цеї здобичі не випустити з пазурів.
Вичекав, аж придверник — а то був він, Семей, старий і певний раб — 

замкне дверцята на вуличку, що оточувала Каяфову садибу й провадила на 
майдан перед домом. Тоді швидко висунувся з тіні:

— Семею!
Придверник хитнувся, немов його хтось смикнув ззаду за одіж. Втяг голову 

між рамена: вже приймав удар!
«Нема сумніву! Тут криється щось! А цей враз признається! Тоді: нарікання, 

плач, благання... І нічого більше! Бо ж що він може знати?.. А гармидером та 
лементом тільки допоможе тим... головним... що знають!» І ласкавим голосом, 
як до наляканого коня, скриб промовив:

— Я не пізнав тебе, старий! Добре робиш, що вартуєш без світла!
Удавав, що шукав у себе за поясом ключа від брами.
— Не маю! Відчини-но й позич мені ключа! А Рувимові скажи, щоб дав 

тобі мого... що на столі, коло коробочок із червоною фарбою!..
Розрахунок був справний. Вийшовши з другого боку майдану, враз здибав 

постать, що виткнулася з бічної вулички. Пізнав стару Зелфу, Хеттурину 
служницю, колишню її няньку-пестунку.

Поспішала в затінок... Але Єгонатана не помітила.
Дав Зелфі віддалитись і нечутно, крок за кроком, подався за нею.

Спокійний, як завжди, голосом рівним і безбарвним, з очима спущеними 
додолу, Єгонатан оповідав уранці первосвященикові про нічні події.

Каяфа ледве обертав головою:
— Досить! До-сить уже всяких подій!
І Каяфа закотив своє зряче око.
— Невже ж доходить? — захвилювався Єгонатан.
— Мусить йому бути дуже зле, коли вже й такі події у власній родині 

йому байдужі...
Але з-під навислої брови первосвященика знов заблисло око:
— Хеттура заручена з тобою... тож і належить тобі! Як твоя дружина... А 

жінка твого дому — то твоя річ, не моя!
Каяфового обличчя навіть діткнулася гримаса усміху. І воно стало страшне 

цими веселощами каліцтва.
Продовжував з перервами майже по кожному слові:
— Моя... рада така. Якщо Хеттурі... так... до вподоби... римські сотники... 

що вночі... посилає... до них... своїх невільниць... і, очевидно, зраджує нас... 
продати... зрадницю!.. В рабство... до Риму!.. Вона добра співачка... Інак не 
була б співачкою храму... Тож нехай... виспівує в неволі... хоч і про ріки 
вавилонські!.. А ти на ній заробиш... добрий фіш...

Єгонатан не чекав такого вирішення і спробував слабо сперечатися.
— Сказав тобі: продати! Так про що ж іще мова? А Зелфу... — впав 

утомлений на подушки...
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Єгонатан сподівався, що Хетгура наробить плачу, буде прохати, виріка
тись... Однак помилився.

Вчувши, що Зелфа у всьому призналась і вже нема її серед живих, Хеттура 
зблідла, на мить приплющила очі. Потім обома руками вхопилася за серце, 
немов хотіла вирвати його з грудей і кинути вгору, як Магдалина голубів!

— Хай летить! Хай попередить Корнелія про небезпеку, що загрожує нині 
вже й красуні Маріам... і освіченим учням Раббі...

По короткій мовчанці спитала голосом, повним презирства:
— Чого ж тепер хочеш ти чи всі ви від мене? Кажеш-бо сам, що ви все знаєте!
Подивилася довгим поглядом просто у вічі нареченому.
Багато прочитав у тому погляді Єгонатан, аж заломилася його самопевність. 

У дійсності, від Зелфи не довідався нічого. Лише перехопив невільницю біля 
самої прокураторової Преторії. І висновки поробив сам. Зелфа ж була, як 
німа. І тоді, й уранці. І тортури не витягли з неї ні слова.

Єгонатан був цілком певний, що Хетгура хотіла бачити центуріона Корнелія, 
по Пилатові другого найзапеклішого ворога жидів та фарисеїв, на думку скриба...

Був також цілком певен, що Хеттура зраджує... Його особисто? Чи ціле 
юдейство? Перше хвилювало його мало; лише постільки, поскільки належала 
йому, як його власність, і не мала б самовільно переходити в розпорядження 
іншого, та ще й римлянина!

Краса, вдача й почуття Хеттури ніяк не цікавили скриба.
Не кохав її, як не кохав жодної жінки, цього посуду дияволового... Було- 

бо правдиво написано у святих книгах, що «гірша за смерть жінка. Бо вона 
сіть. Серце її — лабети, а руки — ланцюги. Врятується від неї добрий перед 
Богом, а грішник буде впійманий нею»19.

І навіть нині, коли був повен цікавості й надії дізнатися таємниці, коли 
дивувався рішучості дівчатка, цитував напам’ять із «Приповісток Соломо
нових»: «Жінка є нерозсудлива, говірлива, ще й нерозумна та темна»20.

Мав узяти Хетгуру за дружину, бо так велить Закон21. Невідомо-бо, з якого 
кореня має народитися Месія. І ще тому, що недобре бути чоловікові самому22.

Що ж, він, Єгонатан — ізраїльтянин без закиду, до того ж і бездоганний 
служитель храму, тЬ мусить бути і його наречена бездоганної поведінки. 
Більш від неї він нічого не вимагає. Як же насмілюється вона вибирати? 
Вночі посилати свою невільницю до поганського сотника? До римлянина? 
За таку нечувану зраду ще не раз попросить вона милості й милосердя!..

Ніжна, як перла, але тверда, як адамант23, Хетгура нітрохи не змінилася 
на обличчі. Була цілком спокійна, на все приготована.

Аж згадка про милосердя вивела її з рівноваги:
— Ти? Ти можеш розумітися на милосерді? — запитала з найвищим 

сарказмом. — І на коханні ще, може? Таж ти — готовий євнух! А з усіх людських 
почувань ти знаєш тільки злість, ненависть, помсту!.. Якщо ти йшов так по- 
свідомому проти безсумнівного, навіть і тобі, Месії, коли ви з Гананом говорили 
сам на сам, очі на очі, то чого ж можу сподіватися від тебе я?..

Опечений словом нечуваної зневаги та спантеличений незвичайними 
Хеттуриними відомостями, Єгонатан розгубився й не знайшов ані відповідного 
слова, ні відповідного руху... Зате остаточно погодився з вирішенням Каяфи. 
Таку дійсно найліпше продати, щоб не мати її при собі!

По трьох тижнях, коли Хеттура ходила вже не шкандибаючи, її продано в рабство.
Фінікійський работорговець за своє життя бачив чимало різноманітних 

невільниць. Однак до цього випадку ще ніколи йому не траплялося бачити, 
щоб молоде дівча, гарне, добре виховане, з різними здібностями, так радісно 
йшло на продаж...

— Підозріло! — міркував торговець.
І взяв спочатку «крам» на «евентуальний перепродаж»... Та вже другого 

дня дістав потрібні відомості. А що документи були в повному порядку, 
залюбки заплатив за дівчатко високу ціну.

І не програв. Бо не довелось везти нову невільницю аж до Риму. Вже 
другого дня за подвійну ціну продав її на місці.

Постійним Хеттуриним власником зробився один із найбагатшихіміських 
радників, Йосиф з Ариматеї...
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— Не бійся, дитино, — говорив їй потиху. — Завтра визволю тебе перед 
претором і будеш знову вільною...

Коли ж були вже дома, ще додав:
— На якийсь час учням Ісусовим треба сховатися перед переслідуванням... 

А що ти так сміливо намагалася послужити Раббі, то хто ж ліпше за тебе 
попереджатиме його учнів? Посилатиму тебе до них сказати: «Тікайте! Схо
вайтесь!» Було б ліпше, коли б ти не жила в мене... Хліба, м’яса й одежі для 
тебе в домі моїм не забракне!.. І співу твого радо б я послухав, як занадто 
схилить мене до земного пороху земна журба... Але ж не треба давати причини 
до підозрінь! У кого з приятелів Раббі могла б ти непомітно жити?

— Пане мій! Якщо тобі однаково, подаруй мене, як рабиню, Маріам з 
Магдали! Будь певен: її накази, як і твої, Хеттура виконає справно...

І з прегарних очей, з яких ніколи не могла витиснути сліз ані терпкість 
доброчинної байдужості, ані глуха й німа самітність, що її зазнала дитина- 
сирота, полилися теплі сльози...

Тверде й непоступливе серце тануло, мов сніг під подихом теплого вітру... 
Світ видався Хеттурі гарним і надійним, затягненим кришталевою запоною 
тих добрих сліз, що змили образи й біль...

Схилилася перед Йосифом, схрестивши на грудях руки, як справжня невільниця:
— Хай кволість моя, предобрий пане, буде тобі за подорожню палицю на 

шляху життя, коли побачиш, що я терпеливо зношу всі труди... Служитиму 
в пам’ять Раббі — до смерті!

1 Морський термін: хвилювання моря іде під його ніби спокійною, мало або й зовсім
нерухомою поверхнею. Від цього корабель зазнавав дуже неприємного тремтіння.

2 Квірити — стара й дуже почесна назва римлян.
3, 4 Дійсно, такі переконання у стародавніх римлян були.
5 Пітонісами називались у Греції пророчиці найвизначніших грецьких храмів на Делосі і в Дельфах.
6 На рибному торзі в Римі було завжди найгаласливіше місце.
7 Крокодил по-єгипетському називається «сукі».
8 На горі Синай були копальні міді й добували бірюзу. Працювали там за кару, бо праця й 

підсоння були нестерпні.
9 На галери веслярами також посилали за тяжку провину, бо праця була тяжка й небезпечна. 

Галерники були прикуті ланцюгами до своїх лав і на випадок аварії гинули разом із галерою.
10 Більшість юдеїв не вірила у воскресіння мертвих.
11 Попіна — шинок близько храму (поганського), в якому звичайно сиділи й чекали нижчі 

жерці, «попі», що заколювали та розрізували офірних звірят. Українська народна назва «піп», 
«попи» походить не від цієї чисто римської назви, а від перекрученого грецького слова «папа», 
що означало «отець». Так греки називали своїх духовних.

12 Такий був титул Каяфи.
13 Виголити голову юдейському священикові означало позбавити його свяшенства.
14 Мелан — тодішній атрамент приготовляв собі скриб сам, з фарби (на спосіб хінської 

туші), клею й води.
15 Історично: була лише неповна Германська легія в Єрусалимі та на його околицях.
16 Історичний факт.
17 Це правила юдейського закону.
18 Цей землетрус у Єрусалимі — факт історичний, відмічений навіть і в Євангелії.
|9, 20 3 «Приповідок Соломонових».
21, 22 Такі були традиції і так вірили юдеї.
23 Адамант — діамант, старовинна форма.

VIII. ТАЄМНИЧА РАНА
Минули голгофські дні, дні суду й смерті... Погасили будні й екстатичний 

вир днів воскресіння... До Єрусалима помалу вертався спокій.
Але з Пилатового палацу він зник. І виглядало так, що вже більше туди не 

повернеться він ніколи.
Завжди ясна духом, незмінна й поважна Прокула занедужала на дивну 

недугу. Впала та недуга на прокураторову дружину, як чари, саме в останній 
день суду над Галилейським Раббі.

Почалося тієї ночі з четвертого на п’ятий день септими*
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Прокулі марилося, що йде вона рівним, але дивним якимсь шляхом під 
міцними предовгими склепіннями. Вони просторі й такі певні, як фортеця.

Прокула добре знає: тут ніхто й ніщо не може їй загрожувати. Знає також, 
що той шлях, яким вона йде, провадить її безпомилково й цілком певно до 
«спокою між двома блакитями;..»

Ці не зовсім зрозумілі або ж, певніш, цілком незрозумілі слова звучать у її 
душі, немов слова оракула, вимовлені невідомо ким. Може, долею?.. І в них
— не сама таємнича загадка, але й тривога.

Бо коли Прокула намагається збагнути їхній сенс, їй уявляється, що «між 
двома блакитями» можлива тільки повна самітність, той стан блаженних, 
якого на полях Елізіуму1 зазнають тіні усправедливлених, неосуджених по
мерлих...

Самітність тіні. Самітність мерця. Без сподівань, без надій на зміну. Але й 
без туги, без болісті й суму. Може, це вона бачить духовим своїм зором 
кінець власного життєвого шляху?

І Прокулі робиться так тужно й порожньо на серці, немов уже дійсно 
скінчилося її життя... але ще не прийшла смерть...

Щоправда, цей стан без гострої муки. Але й без тіні радості... Навіть без 
утіхи, що її дає приязнь інших, чужих людей...

Вернутись? Це неможливо! Вона мусить іти вперед! Туди, де он, у далині, 
розгоряється червона заграва... Звідти ледве долітають уривчасті звуки...

Вони стають шораз виразніші, стають подібні до звуків від ударів бича по 
живому тілі... І з кожним Прокулиним кроком звуки посилюються. Бо Прокула 
до них наближається... Але ж вона не хоче йти туди! Навіщо, коли вона не 
зможе припинити це бичування?

Прокула не хоче жодної болісті! Ані своєї, ані чужої. Тому й вибрала вона, 
щоб керувала всім її життям, науку стоїків. Бо ця наука звільняє від страждань...

Але немов непереборна сила несе матрону вперед...
Так, це удар бича... І завдає їх не Пилатова рука, ні. Але... Пилатів наказ... 

Пилатове слово...
Бо Пилат Справедливий ще більш і стисліш, ніж кожний римський 

урядовець, дотримує римських законів. А вони залишають кожній римській 
провінції її закони, лише під наглядом римських урядовців.

Закони ж юдейські проголошують:
«По першому допиті обвинуваченого, хоч ще не визнаного винним, дати 

бичувати. Коли ж по бичуванні відповіді його будуть ті самі, що й перед 
бичуванням, визнати їх правдивими»!2 Прокула майже у млості бачить, що 
частина цих ударів падає й на самого Пилата. Його штовхають, спихають... І 
нарешті збивають із прокураторського крісла... Понтій летить у прірву, що 
не має дна...

На мить Прокулиною уявою пролинув образ Кая...
«Як добре, що Кай від’їхав уже й цього не бачить!» /
Але Кай зник... Натомість перед нею інша постать. Під цією постаттю 

Прокула могла б підписати лише: «Ясний спокій...»
Таж це Кай так говорив про того, кого звав «своїм Раббі», Вчителем! 

Прокула пам’ятає заяву Кая:
— Не приймаю стоїцизму, бо ж стоїцизм — це витривалість тіла, духа, але

— без серця!
Пилат озвався тоді:
— А чи не гадаєш, сину, що наука твого Галилейського Раббі — само 

серце... без тіла?
Так... це було «тоді!» Тепер же довкола Прокули — мертва тиша.
Вона причаїлася, мов жива істота, тримає Прокулу й несе її вперед, до 

величезної, важкої, замкненої брами... Що ж за цією брамою? Небезпека чи 
порятунок? Замість відповіді брама помалу відчиняється... її половини 
беззвучно роззявляються, мов щелепи потвори, що позіхає.

Прокула бачить, хоча лише уламок хвилини, в чадному світлі каганчика:
Перед нею — Людина... Він!.. Каїв Раббі, улюблений Пророк3 Галилей- 

ський.
І він має судити Пилата... Понтія Пилата Справедливого, Понтія Пилата 

Прокуратора, найвищого суддю!..4
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Однак самого Понтія Прокула не бачить. Тільки в тишу всмоктується 
спочатку ледве чутний, але далі все дужчий Пилатів голос...

І Прокула раптом розуміє жахливу правду: так, цілими століттями, довгими- 
предовгими віками, лунатиме той дорогий їй голос над світом... Повний 
розпуки, безнадії, лунатиме він не заглушений ні крикамй болесті, ні вигуками 
глуму й ненависті, ні реготом, ні прокльонами...

— Ессе Ношо! Ессе Ношо!5 — все те саме розпачливе слово гукає Пилат.
І Прокула знає чи то серцем чує, що цими словами Понтій Пилат не

благає справедливості для когось... Але цим виправдовує себе самого...
Так, тільки людина! З усіма людськими кволостями! Тільки людина. Ви

тривала, прудка, шляхетна і не зла... Справедлива, але... й лукава при нагоді!.. 
Міцна... але може захитатись!..

Справжнього... реального, живого Пилата, того, що його знала й щиро 
любила Прокула цілих двадцять літ, того Пилата нема на світі.

Його тіло давно зітліло, обличчя стерлося з людської пам’яті... Залишилося 
навіки тільки кілька його слів, що неясно, бо лише уривками, переказують 
його думки...

Та залишилося ще його ім’я без обличчя, без форми, без тіла...
Але той вигук, той голос ширяє над безоднею вічності, кричить, квилить... 

І все повторює ці два слова: «Ессе Ношо... Ессе Ношо...»6
Прокула чує, що її наповняє такий безмежний жаль, такий безкраїй сум, 

що далі жити вона не зможе... І все, що було Клавдією Прокулою, розсипається 
попелом і летить у космічному гурагані за Пилатовими словами...

Матрона прокинулася від власного несамовитого крику. Угляділа себе на 
ліжку в кубікулумі7 єрусалимського палацу.

Скрикнула вже свідомо:
— Геть звідси, з цього повного випарів фанатизму й безмежної злоби 

Єрусалима!.. Швидше до Цезареї!..
Побачила над собою обличчя смертельно зляканої Аретузи...
Але лише на мить. Упала знов на подушки: кошмарний сон не випускав 

її й ніс далі, як вихор...
Ось уже б’ється вона у хвилях пронизливої, студеної імли... Впала ніби в 

якусь повінь хмар... Власне, впасти вона не може. Бо та прірва імли не має 
дна... Але ж не може й виплисти з неї...

Бо Прокула більше не має тіла! Вона стала сама тільки вогкою холодною 
імлою...

Тіла нема. Лишився самий зір. Зате ж сягає той незгаслий зір і торкається 
аж безкрайої порожнечі. Вхопити нема за що й нема чим! Але ж, он щось 
стоїть... Мармурова одинока колона...

Вона розколена. Але ж стоїть певно... їй можна довіритися! На неї можна 
спертися! Її не звалять і сотки людей! Ані століття її не звалять...

Але Прокула ні за що в світі не сягла б до тієї колони.
Це ж бо той стовп бичування, що його якось показував їй ідумеєць Антипа у 

дворі замку Антонія, в тій ненависній Прокулі єрусалимській Преторії, де вкупі з 
Понтієм мусить перебувати і Прокула в час урядових відвідин Єрусалима Пилатом.

— До цього стовпа прив’язують ще не осуджених обвинувачених, бичують 
їх і по бичуванні знов допитують. Коли й по бичуванні відповідь та сама, її 
визнають за правдиву. Це наш закон... — пояснює іронічний голоб ідумейця.

Але ж інший голос, переляканий, хлипаючий, голос Аретузи, будить Прокулу...
— Боги великі! Це ж тільки сон!.. Надворі вже білий день!..
Єрусалим повен ще голоснішого крику... Але до Прокулиного кубікулуму

долітають бризки того розбурханого моря.
— Що там? — питає матрона схвильовану рабиню.
— Сьогодні, світла доміно, останній день суду над Галилейським Пророком,

— говорить Аретуза, а її очі повні сліз.
Плаче над моєю хворобою? З переляку?.. Чи над тим Раббі?..»
І рід слова «Раббі» свідомість вертається до Прокули.
Жах, що пережила його у сні, знову обхоплює її:
— Арете! Біжи! Скажи панові, щоб прийшов негайно...
Невільниця здивовано і злякано підіймає очі:
— Таж світлий прокуратор чинить суд, ясна доміно...
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— Тоді... біжи сама... скажи йому... конче скажи... Я прошу! Хай'Нічого 
злого не зроблять тому праведному!.. Так багато перетерпіла я цієї ночі, у 
сні, за нього...

З того дня три дальші доби пробула матрона без свідомості. Часами зда
валося, що вона не живе...

Але хвороба піддалася. Чи лікарським знанням, чи кадилам жерців, бо й 
одні та другі пробули весь той час при ліжку дружини прокуратора.

— Таж, мабуть, — як казала Аретуза, — «чарами недуга прийшла, чарами 
й відійшла!»

Прокула видужала.
Однак спочатку ніби густа мла затягла перед нею світ.
— Немов я поза межами його! Або... поза межами життя!.. — дивувалась із 

свого стану матрона.
Жила без болісті. Але й без бажань. З порожньою думкою, з безвиразним 

поглядом очей, відзвичаєних від сну.
— Немов голос кличе мене... Але слів не чую... Не знаю, чий то голос і 

куди він мене кличе...
Часами їй здавалося, що то голос Кая...
Тоді тривожилася. Бо від часу, як Кай відплив до Таррагони, ще й досі не 

було гінця з листом... Ані звістки з дороги через зустрічних мореплавців!
— Може, Кай не ступає вже по землі живих? — думала, але мляво, як крізь сон...
І тільки чомусь про єдину справу не могла згадувати байдуже: навіщо

послали разом із Каєм малу Гелу?
Ліпше було б лишити тут цю таємну істоту! Може, тепер була б «по

передила»... якщо загрожує якась небезпека. Але малу муринку відіслано до 
Таррагони в дарунок богові-покровителеві, романізованому іберійському 
богові світла Абеліонові8, що став «паладіумом» там, у тій Таррагоні, давній 
Преторії й оселі роду Понтіїв.

Було це бажання Пилата, щоб Кай передав Гелу Аполлодорі, жриці 
Абеліоновій.

— Єдино жриця-пітоніса цього бога, Аполлодора, зможе пробудити дух 
цієї дивної дитини! — гадав Пилат.

Але минали дні... А з ними минула й Прокулйна отерплість...
Дух її, твердий римський дух, знову набирав властивої їй незламності.
Стала знов урівноваженою Юстіцією...
— ... Не тільки Пилатової оселі, але й цілої провінції! — любив жартом 

говорити Понтій.
Однак по дивній недузі лишилася не менш дивна пам’ятка: незрозумілий 

знак на Прокулиній правиці! Зверху на руці з’явилася немов свіжозагоєна 
рана, у блідому німбі білішого за шкіру круга9.

Надаремно лікарі, жерці та чародії пробували різних молитов, заговорів, 
мастей, навіть припікання розпеченим залізом... Знак не зникав. Виглядав 
уже таким самим, як з’явився вперше.

Тоді Прокула сховала його під ювелірною варварською оздобою: великою 
гемою10 у філіграновій пряжці.

Закриваючи собою той дивовижний знак, пряжка трималася ретязьками, 
що прикріплювали її до двох перснів угорі й до браслета на руці. Робили її 
таким способом нерухомою, нездібною зсунутися із свого місця.

«Кожний з нас має свою таємничу рану!» — з гіркістю думав Пилат щоразу, 
коли його погляд торкався тієї Прокулиної оздоби.

І це була правда.
Клавдія Прокула мала рану на руці. Пилат — у серці. Тяжко було судити, 

чия була важча.
За той час прокуратор змінився до непізнання. Навіть найближчі до нього 

особи не могли збагнути, що сталося з ним так раптом.
— Чари! — шепотіли невільники Пилатової фамілії", перелякані могутністю 

жидівських заговорів та ворожбитства...
«Утома... І огида до цього народу!» — мовчки вирішила в дусі Прокула.
«Страх! Уперше в житті прокуратор злякався!.. Злякався своїх ворогів тут 

та їхніх доносів у Римі!» — з глибоким сумом пояснював собі намісників
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стан сотник Корнелій. І не підіймав на Пилата очей, щоб не прочитав у них 
прокуратор недобре приховане співчуття та невтаємний сум...

Злякався!..
Злякався погроз підкупленої ідумейцем вуличної юрби, мстивої злоби 

гебрайських священиків...
Злякався чергових доносів... Ніби мало їх було раніш? Немилості цезаря, 

що в найгіршому випадку примусила б його витримати ще якийсь час на 
почесному вигнанні в тій самій ІОдеї...

Здригнувся духом і відступив від своїх життєвих засад він — Пилат 
Справедливий! — як писав про нього у своїх листах-доносах навіть його 
запеклий ворог, легат Вітелій!..12

І було найдивніше, що цей страх не минав... Навпаки, з часом ніби 
розростався, насідав на прокуратора, відбирав йому сон, малював різні небез
пеки, що їх, здавалося, ніяк не буде можливо усунути...

Цей страх тримав Пилата в Єрусалимі, хоч уже давно був час повертатися 
до Цезареї. Бо Ірод починав уже нову інтригу.

Але Пилат не уважав ще за цілком зліквідований процес Пророка На- 
заретського.

Шукав і нищив усякі сліди цього процесу, переслухував запізнілих свідків. 
Найбільш же шукали, з його наказу, такої незначної на вигляд речі, як 
дерев’яна табличка, з написаними на ній різними мовами словами:

«Ісус Назорей, цар юдейський».
Цією табличкою, написаною з наказу Пилатового, на думку його ворогів, 

відверто задокументовано «виклик Римові»13, цезар якого був одночасно й 
володарем, тобто «царем», юдейським. Прокуратор тим написом, мовляв, 
вчинив злочин образи цезаревого маєстату, поставившись глумливо до освя
чених титулів божественного Тиберія14.

Але, здавалося, нема в світі людини, яка б знала, хто й куди сховав цю 
табличку.

Здебільшого по страті хрести разом з тілами страчених закопували на Голгофі. 
Так було вчинено і з хрестом Пророка Назаретського, але без тіла страченого, бо 
воно було видане Йосифові Ариматейському. А він про табличку нічого нб знав.

На відкопаному хресті таблички не було. Не було її і в Матері Пророка. 
Найімовірніше, що зберегли її як реліквію найближчі приятелі Ісусові, брат 
і сестри витанійські.

Тоді думка Пилатова зверталася до Витанії.
Але підбурена юдейським духовенством чернь зруйнувала до основ Лазарів 

хутір, знищила й кедронську інсулу Магдалини руками чужинців подорожніх, 
що затримувалися з караванами нижче Витанії, коло Йордану, в місцях, де 
ще не так давно хрестив Пророк Йоканаан, прозваний Хрестителем.

— Про Витанію питаю! — вчув нетерпеливе, звичайно, вже повторене 
питання центуріон Корнелій. — Що ж там?..

— Зволь вибачити, кляріссіме! Я гадав, що доніс тобі все, навіть і на 
письмі... Ось...

Корнелій вийняв сувій із бронзової вази.
— Усе знищено до каміння. У звалищах усе перешукано... Тільки у схованці, 

шо залишилася нерозкритою погромниками, знайдено дорогоцінний келех. 
Ти сам, кляріссіме, звелів повернути його власникові, якому він належав, 
радникові Йосифові з Ариматеї. Та ще вчений, відомий тобі книгознавець 
Гамаліель, вчасно захоронив частину цінних скриптів із славної й багатої 
Лазаревої збірки. Решта — попіл і порох. Навіть гробницю, що з неї вийшов 
живим Лазар по слову Пророка, завалено камінням. Звичайно, хотіли її цілком 
знищити й не могли... — не знати, який раз оповідав сотник.

— Чому не боронилися? Таж не було кому! Про погром наперед пові
домлено Лазареву родину. Вони не хотіли, щоб заколот іще тривав. Тож усі, 
до останньої рабської дитини, покинули хутір... Маю відомості, що нині в<;і 
перебувають у Тирі. Про табличку — ніде жодних відомостей... Але одно 
певне: у первосвящеників її нема... Радник Йосиф знає це напевне. Він-бо 
має змогу знати все, що діється в домі Каяфи...

На хвилину впало мовчання. Корнелій чекав на дозвіл відійти.
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Тепер обом не хотілося продовжувати бесіду поза службовими розмовами, 
як це бувало раніш...

Щоразу, по зустрічі з Корнелієм, Пилат гостріше згадував процес Раббі 
Назаретського. Догадувався, що сотник Корнелій, як і Ариматейський, цілком 
схилялися до науки Галилейського Раббі... Цей процес, дійсно, не був такий, 
як багато інших, таких численних, шо поставали з негоди між людьми, які 
заселяли цей край. Скільки ниток в’язало його з особистим життям Пилата!

Тепер уже видно неприховану гру Ірода, що бажав собі здобути титул 
царя єрусалимського! От кому по праву належала б табличка... над хрестом!..

Пророк Галилейський сам себе назвав «сином Бога» й перед Пилатом. І 
Понтій не міг вбачати в цьому, як юдеї, ні блюзнірства, ні злочину. Для 
нього, римлянина, не були новиною випадки, що сини богів перебували 
серед людей. Міг римлянин не вірити, шо Ромул і Рем, які заснували Рим, 
предки римлян, не були синами бога? Міг він не вірити, що не були 
божественного походження брати Діоскури?

— А втім, — міркував Пилат, — хіба мене обходять боги підбитих Римом 
народів? Рим воює з народами, не з їхніми богами, яких цим народам лишає!..

І це розв’язувало справу. Яке ж бо міг мати значення суд над «богом», чи 
«сином бога»?.. «Син бога» чи «бог» при всіх умовах переможе!..

У воскресіння Пророка Галилейського Понтій повірив без вагання. Чи ж 
давновікі ще єгиптяни не навчали, що воскрес їхній світлий бог Озіріс, не 
тільки вбитий, але й розшматований Сетом? Чи ж не встав із мертвих Діоніс, 

.якого священні містерії називають «втіленим Словом Отця»? Кожний, хоч 
трохи ознайомлений з Елевзинськими15 містеріями, це знає!

— Воскресати є привілеєм усіх богів! Чи ж не помститься, однак, цей 
«бог» за те, що я не оборонив його?

Але сам на це всміхнувся: хіба боги потребують людської оборони? Можуть 
ображатися на людей?

Але, прилюдно п’ятикратно проголосивши, що він не має вини — бо тоді 
боронив ти його, як людину смертну, — ти, Понтію Справедливий, злякався 
смертних та злоби їхньої й уступив перед ними!.. От у чому твоя ганьба, 
Пилате Справедливий! І коли казав ти: «що написав — написав», то скажи ж 
нині самому собі: «а що вчинив — вчинив»... з малодушного страху!.. Страху 
перед ким?.. Перед лукавим ідумейцем Іродом? Юдейськими священиками? 
Каяфою?.. Ганьба тобі, Понтію Пилате, римлянине, прокураторе тієї Юдеї, 
якої ти... злякався!

Обезсилений до краю власними думками, Пилат не знаходив спокою...
Терпіння ставало нестерпним та збільшувалось тим, що дискусію вів сам 

із собою. Не чув у тій справі голосу іншої людини...
Могла б про це говорити з ним лише єдина Прокула!
Розважна, мудра, приязна Прокула, що двадцять повних літ була для нього 

справжньою римською дружиною, як це наказує стара римська формула 
подружжя: «Де ти будеш Понтієм, я буду Понтією».

Але ж це було протягом двадцятьох літ... Нині ж, по хворобі, Прокула 
стала інша... Щоправда, залишилася спокійна, урівноважена. Але спокій її 
став інший: замкнений у собі...

— Вона соромиться мене... І має всі підстави! — констатував Пилат.
І уникав дружини. Уникав розмов із нею, уникав її погляду.
«Обов’язок» і «Примус» стали нині новими ларами16 у Преторії, замість

колишніх: «Довір’я» і «Любові»...
Муж віку зрілого й великого розуму, Понтій не міг шукати розваги в 

забавах чи нецнотах.
Писання спогадів — улюблена спокійна розвага старіючих римлян? Не

можливо й це! Бо Пилата опанувало почуття... не думки!
Коли б був приятель! Може, далися б звернути збудоражені думки на 

справний шлях.
Але кого б міг назвати приятелем цезарів намісник у країні, так відверто 

ворожій усьому римському?
А отже, є такий, з яким не може його порізнити навіть належність до того 

юдейського народу! Це той аргонавт духа, винятковий радник Йосиф з Ариматеї!..
Мало мудрих порад, пересторог прийняв від нього прокуратор Юдеї? Мало
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пояснень? Від скількох небезпечних підводних скель, укритих у розбурханім 
юдейськім морі, захоронив його цей радник!

Може, це саме він і порадить, де шукати тої таблички з необдумано кинутим 
дотепом!

Ще того дня, коли тіні посинішали, а денна спека й гамір поменшали, 
прокуратор звелів занести себе до затишного житла Йосифового.

Дуже радів, що Прокула виявила охоту відвідати радника.
І, може, вперше від голгофських днів, в іНсулі Ариматейського на Пилата 

війнув цілющий спокій... Але не надовго!
Розмова, ніби нічим і не скерована, з перших же слів збочила й сама 

собою нав’язалася до подій останнього часу.
— Тільки як удруге ми повернулися з Никодимом із Витанії, могли добитися 

до місця страти... І лише тому, що дав ти нам, світлий прокураторе, римську 
сторожу... Вибач! Ще й досі не подякував я тобі за твою ласкавість!

Пригашене темно-зеленим велюмом світло згасаючого дня перетворю
валося в розлитий у повітрі матеріалізований сум. <

Гіркий і ніжний, ніби мигдалевий аромат рясно розквітлих олеандрів, 
званих над Генесаретським озером єрихонськими трояндами17, зливався з 
пахощами нагрітих за день кипарисів... Від того розбуджувалася думка про 
похоронні пахощі та живиці бальзамування...

Тверді Пилатові риси й бліде обличчя Прокули вирисовувалися лініями 
профілів на металево-темній зелені миртів, як медалі-камеї.

За миртовими кущами ледве чутно плакав скований мармуровим басейном 
водограй.

Прокула підняла спущену голову. Цей рух збудив гадючу пружність її 
перлового намиста. Переливчаста веселковість ніжно-опалізуючих перлових 
зерен нагадала Прокулі Магдалину.

— А що ж її предіола? Кажуть, була вона, як мала, але чарівна казка... І, 
взагалі, де тепер ті сестри, що так радо приймали Раббі Галилейського? Так 
часто згадував про неї Кай!..,

— Інсула Маріам, як і маєток її брата, лягли попелом... Воскреслий Лазар 
та його сестра Марта є, мабуть, уже десь у Тирі. А Маріам?.. Ще на короткий 
час залишається тут... Її відданість і відвага...

— Вона єдина поводилась, як муж, під час процесу... — враз захвилювався 
Пилат. — Вона єдина приходила до мене й просто вимагала, щоб я звільнив...

Прокураторові враз ніби пересохло горло й він ледве опанував себе.
Не втримався. З його уст несподівано для самого себе й присутніх вирвалося 

щире:
— На Юпітера й Рому!..18 Якби ж я був міг...
І обірвав.
Прокула глянула на нього з-під вій. Йосиф втупив очі в мозаїку підлоги...
Невільниці з тацями овочів і печива та з амфорами вина увійшли, мов 

процесія з офірними дарами... Хлопчики-раби стали навколішки, готові 
служити гостям і панові. А перед очима Йосифа пропливала згадка про іншу 
гостину...

Гостину Раббі у Витанії...
Там не було величавості, такої звичайної у римлян, а за ними наслідуваної 

і неримлянами. Не цурався її, навіть любив її сам Йосиф. Але навіть скарби 
південної володарки Савської не могли б додати тоді тій вечері більшої 
величавості...

І, зв’язуючи нотку власного суму з тільки що пробринілою тугою Пила- 
товою, Йосиф промовив:

— Як ще недавно... у Симона, в Витанії... На вечері такій урочистій... 
Може, Раббі ніколи не бував на святковішій... Маріам вилила на ноги Раббі 
той казковий нард, що про нього ходили різні оповідання... Принесла його, 
поклавши лекіф із нардом до келеха... отого ще легендарнішого смарагдового 
келеха, що його ти повернув мені, коли дав був охорону з Корнелієвих вояків... 
Пам’ятаєш?

— Як би ж міг забути? Ти ж сам переказував мені про цього, мудрий 
раднику!.. І таке дивовижне! Але ось спало мені на думку. Як могло статися,
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що при тих нагодах, арештах, розрухах ніхто не присвоїв собі тієї дорого
цінності?

Йосиф поважно похитав головою:
— Страх — чимала охорона! Як говорю: келех обвіяний безліччю таємничих 

повір та легенд... Мало хто відважується сягнути по нього рукою...
Прокула також чула дещо від своєї перської казкарки. Паренді говорила, 

що той смарагдовий келех — річ свята для цілого Орієнту...
— Чи ж це той келех магів? І скільки правди в цих оповіданнях? — озвалася 

Прокула. — Дуже хотіла б я знати: Quid est veritas?
Пилат здригнувся, як ужалений, і зблід.
Чи ж міг би повернутися відіук слів, що вже раз прозвучали?
А Прокула допитувалася далі:
— Як, власне, став Йосиф власником такої унікальної в світі речі?
— Ніколи, світла доміно, не був я власником келеха! Він не мій! Я лише 

його оберігаю. Позичив йому свій дім, як позичив свою гробницю тілу того, 
хто пив з того келеха на останній своїй вечері...

Схвильованість опанувала їх троє. Мовчали, немов оглушені свідомістю, 
яка тяжка болість переповнює серце радника й не може вилитись із нього. 
Та Йосиф сам перервав тишу, продовжуючи:

— А потім... у той самий келех... — слізьми падали слова радникові, — в 
той келех... зібрали ми з Никодимом Його ще дорогоціннішу за келех кров... 
Саме коли ми прийшли... Лонгін, щоб припинити муки19, пробив серце Раббі...

Прокула відкинулась на подушки. Болісті не відчувала. Але ясно усвідомила: 
життя від неї відлітає... Знов їй здається, що вона лине понад землею... понад 
дійсністю... в містичну просторінь... «між двома блакитями»... як у тому 
жахливому маренні на початку хвороби...

— Прокуло... що тобі?.. — схилився до неї Пилат, вдивляючись у її цілком 
розтулені уста. Взяв її за руку.

Прокула мовчала, але Пилат бачив, що життя ще при ній. Та його серцем 
пройшла гостра, дика тривога, ще страшніша, ніж за її життя. Відчув-бо: з 
цього менту він остаточно втрачає Клавдію Прокулу, свою Понтію! І втрачає 
назавжди...

Схопився з місця:
— Затримати! Бо ж із нею відійде щось бідьше, ніж саме існування!..
Йосифів погляд вперся у змінене обличчя Прокули.
Перевів очі на Пилата... І зрозумів: ламається життя двох істот, що були 

цілковитим доповненням одна одної.
І ці двоє, наймогутніші на цілу Юдею, видалися Йосифові в цю хвилину 

вбогішими за жебраків, що народились убогими й сліпими. Бо сліпона- 
роджений не втратив того, чого ніколи не пізнав!

А вони мали все, що дається людям. І ось утратили все нараз.
Відчував гострий біль і жаль... І хотілося затримати тих обох, що стрімголов 

летять у прірву... Але чим?
Що може повернути людині те її малесеньке вбоге особисте втрачене 

«щастя»? Хто може воскресити... вмерле ицастя?
І раптом лагідніше віяння торкнулося Йосифової душі. Було таке легеньке, 

що не зрушило б із місця сухого листочка, але колихнуло радником, як 
непереборний південний вітер із пустелі.

Підвівся й промовив:
— Це остання ніч, коли під моєю охороною перебуває смарагдовий келех. 

Ходімо, гляньте на нього! Кажуть, у ньому скрита велика сила й лік для душ...
Пилат і Прокула Підвелися мовчки. Посувалися, як тіні, алеями саду, що 

поступово ставали доріжками гаю. А потім — стежкою в чагарниках над 
кручею.

Нарешті зникла й остання доріжка, мов скочила з обриву у провалля.
Йосиф розсунув віти миртів, обплетені чорним бронзом плюшевих гірлянд. 

Схований у скелі прохід сковзнув ящіркою під водяну запону водоспаду. 
Вона затягла вхід до печери.

Непомітним дотиком ноги Йосиф немовби вичарував нову стежечку. Бо 
струмінь водяної запони несподівано ніби відсунувся набік: падав лише 
вузьким потічком з одного тільки боку. І відкрився вхід у розщілину скелі.
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Останній промінь сонця впав у печеру й укрив золотом пурпурові троянди. 
Потім освітив і хрещаті квіточки південного жасмину.

Білі, позолочені сонцем, дрібні, неначе воскові хрестики жасмину20 
вимальовувалися на майже чорній зелені миртів.

«Мов ті хрещаті зірочки на стелі єгипетських святинь!» — згадала Прокула 
давнє враження, а з ним і ту щасливу, першу й останню з Понтієм, подорож 
до острова Філе...

І знов, як перед хвилиною, стиснулося серце...
Йосиф відгорнув тяжкі листки агав. їхні сріблясто-зеленуваті мечі оберігали 

вхід до ще глибшої печери. Там, у скельному масиві, біліла вже не стежка, а 
лише щілина21.

Прокула зробила крок і затрималась. Сперлася рукою на скелю.
Пилат схилився, роздивляючись, на що йому вказує дружина. Була то 

рослина, що перекинула свої гірлянди з темними — аж до темно-фіалкового 
відтінку пурпуровими квітами над стежкою-розщілиною.

Пізнав їх і Понтій: були це ті квіти, що їх колись подала Прокулі Гела на 
пасіці...

— Квітка нещастя! — промовила Прокула. — Я далі не піду! Почекаю на вас тут.
І сіла на кам’яному виступі.
— Але, світла доміно... — почав Ариматейський.
Та Пилат перебив його:
— Облиш, приятелю! Вона сама, як скеля... невблаганна!
Йосиф замовк і пішов уперед.
Спинився перед рівною скелею, чогось пошукав у заглибині — і немов 

рука невидимого велетня посунула важку кам’яну брилу.
Поза нею блиснуло тьмяне золото. М’яко засвітилося зеленим світлом, 

немов велике око, оточене переливчастим мерехкотінням «місячних само
цвітів».

Казковою квіткою віддзеркалювався келех у полірованій лазуритовій плиті 
стола, мов у плесі містичного ставочка22.

Із склепіння скельної печери спускалася на ланцюгах велика лампада. 
Але наче не вона освітлювала печеру, а видавав світло келех, налитий по 
вінця сяйвом.

Пахло ароматом перських троянд, солодким і сумним, як жаль за втраченим 
щастям, що його до розпуки хочеться собі повернути.

Кілька хвилин стояли обидва мовчки. Нарешті почулися тихі слова Йосифа:
— І поза межі гробу стелиться надія...
Промовив ніби для себе.
Його погляд не відривався від осяйного келеха. Так само не відривався й 

погляд Пилатів. Але прокуратор не відповів нічого. І в присутності свого 
єдиного приятеля почував себе однаково самітним.

Був сам... Тільки зі своїми думками. А вони, мов писані на довгому сувої, 
розгорталися перед його духовим зором:

— Ціле своє життя шукав я Істини... Тужив за нею... І — не знайшов! Чи, 
може, не впізнав, коли зустрів її?.. І от надходить уже вечір мого життя.

І рухом жалоби, як на похороні, прокуратор Юдеї накрив свою голову 
краєм тоги...

1 Елізіум — місце, де за шруванням римлян і греків перебували щасливі луші померлих
«блаженних». І

2 Цей «закон бичування» зберігся ше в Палестині до XIV — XV століть. Про це свідчать 
чеські прочани до Святої Землі: Мартін Кабатник із Літомишля (рік 1492) та Ян Лобковій на 
Газенштайні (1493 — 1494 р.). Рід князів Лобковіців мельницький. І в Мельнику та його 
околиці ше й досі збереглося багато їхніх замків. Крім них, було багато інших чехів, шо 
подорожували по Палестині, як-от чеський князь Конрад Отто, чернець Ансберг (ше в році 
1189). Всі вони свідчать, шо цей «закон бичування» існував ше при них.

3 Слово «пророк» у єгиптян, греків і римлян було лише титулом високої священичої гідності, 
а не мало того значення, яке придає йому Біблія.

4 Таррагонська легенда, шо на останньому суді Пилата судитиме Христос і виправдає його!
5 Ессе Ношо, «Це людина!» — слова Пилата, записані в Біблії.
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6 Цей Прокулин кошмар мені приснився у Таррагоні, де я тоді збирала різні дрібні деталі, 
пам’ятки, згадки та легенди, що стосувалися до родини Понтія Пилата.

7 Кубікулум (cubiculum) — одрина, спальня.
8 Абеліон, бог світла, поезії та віщувань, нагадував римлянам і своїм ім’ям римського бога 

Аполлона. Цього бога особливо мала за свого патрона й шанувала Таррагона.
9 Є легенди, не тільки в Іспанії, але й у Франції, що Клавдія Прокула була перша «стигма- 

тизована» та стала горливою християнкою. Звичайно, ці легенди постали на підкладі згаданих 
у Євангелії слів, що Прокула посилала просити Пилата: «Не чини нічого праведному цьому! 
Бо багато перетерпіла я у сні за нього!»

10 Ґема — самоцвіт, дорогий камінь.
11 Фамілія — всі гуртом невільники, що належали одному панові.
12 Історична особа та історичний факт.
|3, 14 3 доносів Ірода. Історичні факти.
15 Елевзинські містерії були присвячені богові Діонісові.
16 Лари — староримські «хатні боги» кожної родини.
17 Усі ці дрібні деталі звичаїв, країни, назв взяті мною з оповідань та записок, що залишилися 

по моєму дядькові, дон Євгенієві, священикові, який пішки пройшов сам усі місця, по яких 
ходив Христос. Записував він і такі дрібнички, як назви олеандрів і тубільців. Бо в Європі 
звуть «єрихонською трояндою» цілком іншу рослину, рід якогось «безсмертника-сухоцвіту», 
що без води й вогкості ніби завмирає, а покладений до води розгортається в виді якоїсь квітки, 
троянди. Дядькові було легко добути ці деталі, бо він володів цілком вільно кількома діалектами 
арабської мови, ще й мовою гебрайською. Часто його мали в тих країнах за дервіша.

18 Рома — покровителька міста Рима, богиня.
19 Це робили часами римські вояки із співчуття, щоб скоротити муки розп’ятих.
20 Південний, або так званий «іспанський жасмин» не має нічого спільного з тим, що 

звичайно називають «жасмином» у середній Європі й що власне належить до роду «saxifraga». 
Південний, чи іспанський жасмин (з арабського «ясемін») — це оздобний кущ з темними 
дрібними листочками та дрібними квіточками, немов із воску зробленими, похожими на хрестики 
(чотири пелюстки); мають п’янкий, дуже міцний аромат, особливо вночі.

21 Дорога, якою провадить Йосиф Понтія і Прокулу з проходами, ущелинами, водоспадами тощо
— не фантазія авторки. Правда, бачила вона ці переходи не в Палестині, але ходила сама такими 
стежечками в Андалузії, в юрах, відвідуючи своїх численних там приятелів — гітанів (циганів), які в 
Іспанії звичайно живуть осіло, та вибирають собі недоступні, але гарні мальовничі місцевості (переважно 
колишні мавританські фортеці, палаци, давно вже на три четвертини зруйновані), з яких не 
виплутаєшся сам, коли ніхто тебе не веде. Авторку ці цигани дуже любили. Казали про неї: «Наша 
дівчина, хоч і не з нас! Бо як ми, скрізь «чужа» і скрізь «своя» буде. А ніде ні дому, ні родини не 
матиме!» Це циганське окреслення, чи «пророкування», дійсно збулося... аж надто правдиво!

22 Ці описи частково взяті із славнозвісного скарбу, ^найденого 1921 р. в Баальбеку, т.зв. 
«Баальбекський флакон», частково з циганських оповідань про скарби, які нагромадила — на 
жаль, невідомо, де! — циганка Марія Паділла.

IX. ЗЕМЛЯ І Н А РЕЧ ЕН А 1
Тим часом Кай будував своє особисте життя в Таррагоні.
З його приїздом стара таррагонська садиба Понтіїв помолодшала й 

роз’яснилась усміхом.
Оселю Понтіїв звичайно називали Преторією, бо ж Понтій Пилат був 

також якийсь час по батькові претором2 у рідному місті.
Відділені від столиці римські провінції притримувалися старих звичаїв і 

назв. Тому й Таррагона воліла стародавні назви для домів своїх визначних 
громадян, лишаючи нові наймення, як «deversario», insula»3, столиці Римові.

Для Пилата Таррагона не мала привабливості. Була-бо неприємною 
згадкою про першу в житті потребу уступити чужій волі.

Тут мусив він схилитися перед рішенням свого батька й розпочати, саме 
в Таррагоні, свою службову кар’єру, «як годиться римському громадянинові».

— Мусиш спочатку послужити державі, як magistratus!4 — вирішив старий 
Понтій. — Коли ж досягнеш зрілого віку, повернешся до землі, як це чинили 
й чинять усі знатні римляни.

— Але ж я маю нахил до військового стану! — протестував молодий Пилат.
— Обидва Сціпіони, герої таррагонські, завжди були для мене зразком!

Але батько був твердий і невблаганний. Рішення не змінив.
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— Не кажу, що це зле! Але спочатку мусиш та§І5ігашт §егеге5, щоб 
навчитися служити скромно, без пихи й зарозумілості. Коли ж умітимеш 
керувати самим собою, осядеш на своїх землях. Тільки-бо на селі людина 
стає своїм власним паном. Тільки там живемо своїм справжнім життям. І 
справжня мудрість родиться з погорджування міськими забавами.

Однак, хоч Пилатові й не довелось бути урядовцем, він на все своє життя 
зберіг військову вдачу. Ніколи не відступив перед противником; не спинив 
раз розпочатого бою, доки не допровадив його до переможного кінця.

Це збільшувало кількість його ворогів і розтягало бій із ними часами на 
довгі роки...

Земля ж, як вірна Пенелопа, витривало чекала на повернення свого пана.
— Покинена, але не забута!

І коли нині, замість старого, прийшов пан молодший, усе довкола немов 
ураз помолодшало. Слуги стали пильнішими, бадьорішими. Були це переважно 
люди вільні, не раби.

Мудрість-бо предків навчала: у відсутності пана маєток не повинен ли
шатися в руках рабів!

Більшість слуг народилася від вільновідпущених батьків на Понтієвих зем
лях. Тому Пилатова садиба була для них не панським добром, але передусім 
це був «наш дім». І тяжко переносили ці прості серця панову байдужість до 
таррагонських земель.

Каєві ж по довгій розлуці кожна доріжка в садах, кожний поріг у домі 
були милими, приятельськими істотами. Все було обіпрядено дрібними згад
ками з дитячих літ. Усе нагадувало не тільки дні, але й хвилини радісного 
дитинства сина-одинака у дружній родині.

Каєві було тяжко розмежувати, де кінчається колишня згадка і де почи
нається стара садова стіна, обплетена павутинням оповідань із старої давнини 
та буйним квіттям лапатих клематисів усіх відтінків, від ясно-блакитного до 
темно-фіолетового...

Тільки тут він зрозумів слова Галилейського Раббі, шо порівнював землю 
з найближчими істотами, кажучи: «... і хто покине батька свого або матір 
свою, брата, сестру або землю...»

Так, не тільки рослини тримаються корінням землі! В неї вросло також і 
невидиме «коріння» людини. Мало хто може вирвати його цілком, навіть і 
тоді, коли виплекано його на чужій землі...

Стара «Преторія» ожила, немовби на неї впав весняний рій бджіл, повний  
нового життя...

Н апоєний радістю повернення, Кай кидався з Преторії д о  уіііае гш іїсае, 
підміських ферм; вникав у всі дрібниці їхнього життя та господарської праці; 
пробував провівати нове зер н о, набираючи його ш ирокою  лопатою  та 
пускаючи його потоком у подиху вітру.

Наслідуючи Цінцінната, власноручно засівав першу пригорщу насіння, 
здобутого власним зусиллям.

На коні, з тризубом6 у руці, заганяв увечері до загород темно-гнідих биків, 
що паслися на волі по широких розлогих луках.

Коли ж вертався до Таррагони не міг наситити своїх очей усім тим, що 
бачив із терас та садів своєї міської садиби.

Яким же іншим від єрусалимського був той довгий акведук, що біг там, за 
містом, у далину поміж: двома пагорками! А вони, немов дві міцні'долоні, 
нагріті живим теплом, обіймали Каєву душу й пестили її...

«Стародавня», як називали ще фінікійці, Таррагона оволоділа Каєм, як 
мати, коханка і як мрія.

Гаряче, однак насичене вогкістю від близького моря повітря цілувало Каєве 
обличчя. А подих вітру шепотів юнакові:

— Який немудрий людський звичай завжди ганятися за щастям! Чи ж 
відає людина, що таке щастя? Коли його бажаєш і чекаєш — це недосяжна 
мрія... В минулому — зблідла й завжди неправдива згадка. Коли ж його 
осягнеш — це коротка хвилинка, яка дуже швидко й непомітно переходить у 
пересичення або у звичайну щоденну звичку!..

— Живи з нами!.. Як ми... Ти ж бо наш... наш... наш! — тихенько додавало 
шепотіння дерев.
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А стрімка жовта скеля там, за містом, усміхалася Каєві всіма зморшками 
свого обвітреного, спаленого сонцем обличчя прастарої бабуні, доброї, ласкавої 
і поблажливої, яка має раду, поміч, добре слово й лік.

— Не дай перемогти себе тому, шо чуже твоєму духові! — доброзичливо 
радила — всміхалася бабуня-скеля. — Твоєю матір’ю є Земля. З неї взято 
тіло твоє і їй віддаси його! Але Диханням Вічності є твій дух! Не допусти ж, 
щоб він заломився, збочив на манівці!.. — навчала скеля, тверда й певна, як 
стоїцизм, природний іберійській землі.

А нині вже здалека луною долітав відгук єрусалимських юнацьких мрій:
— Учителю! Що маю чинити, щоб бути досконалим?..
Досконалість! Якою бажаною й легкою до осягнення здається вона за

юнацьких літ!.. І як легко потім, у зрілому віці, про неї... забувають! Бо 
стільки інших дрібних і недосконалих речей переповнюють щоденне життя!

І за мить усміхався ясний, як весняне сонце, образ Магдалини... Ви
блискував, сяяв з далини, як та... вічно-недосяжна мрія про щастя...

Кай здригнувся, вхопивши на лету думку, що зоря його мрій стала вже... 
минулим!.. Відвіяли її тутешні подихи легкого вітру... Не потрібно було ні 
трамонтани, ні бори...7

І... за короткий час!.. А як ще недавно Кай пив для неї вітер!8
Ця думка заскочила юнака й засоромила його.
Відштовхнув сувої та записи, що за них узявся так завзято, ніби за якусь 

наукову працю... А була це лише перевірка господарських рахунків!
— Чи ж може справді земля так захопити, як мати, коханка і мрія одно

часно?
Відкинув кучері з чола. Задумався й заплющив очі.
І раптом здалося, що прийшло... звільнення!.. І, як кожна воля, воно 

приносило радість... Неусвідомлену, приховану, але... таки справжню радість!
Це неймовірно, незрозуміло! Але це так!
Тоді там, у Галилеї, палке кохання впало на нього бурею. Торкнулося 

невідхильним дотиком долі...
І ось уже запало за Каєм, як брама, що її зачинено раптом і... на віки...
Як же справно висловився ще в Цезареї батько!
Кай говорив тоді про своє ув’язнене серце. А батько лагідно всміхнувся:
— Сам себе заперечуєш, мій Каю! Називаєш своє кохання ув’язненням. 

В’язниця не може бути милою! Почесній-бо людині ув’язнення є ганьбою. А 
справжнє кохання ганьбою бути не може... До того кожна людина прагне до 
волі й хоче бути вільною.

Тоді Кай обурився батьковою відсталістю... А себе відчув ще більш діткнутим, 
ніж забороною роздати своє майно. І от, по такому короткому часі як багато 
змінилося! Невже батько ясніш від нього самого бачив, що діється в його душі?

І в задумі сперся підборіддям на руки...
Одна з троянд, що стояла перед ним у високій мосянжевій вазі, діткнулася 

Каєвого чола, як рука сестри.
Юнак підняв очі. Дотик був такий теплий, ніжний, живий! Як колись 

дотик Магдалининої руки...
Але думка, не відлетівши до Палестини, повернулася до Кая і поставила перед 

ним його духовим зором не Маріам з Магдали, а... Руфілу, приятельку його дитячих 
років і першу «втілену згадку», яка привітала його з поверненням до Таррагони. 
Бо, вступивши до оселі Руфів, найближчих приятелів Понтієвої родини, першу 
зустрів Руфілу. Ах, Руфи!.. Вони ж бо прохали привітати від них батьків!..

А Кай ще досі не мав часу написати батькам...
І Каїв каламос9 глибоким, низьким голосом розповідав:
«... Найчастіш буваю у Руфів. Почуваю себе в них, як у власній родині. 

Коли казав про це доміні Юлії — вона вітає вас обох! — вона відповіла: «Це 
до тебе озивається твоя рідна земля! Прислухайся уважно до її голосу. Змішався 
з нею попіл твоїх праотців. І це вона говорить до тебе. Вона ж та сама земля, 
носила й годувала тебе, як був ти маленький... З неї ти виріс! Але не тільки 
матерія твого тіла в’яже тебе з нею, також і твоя безсмертна Психе — твоя 
вдача, твій спосіб думати, відчувати...»

Прирізуючи каламос, Кай подивився вікном, як понад квітами двоє 
метеликів плетуть у повітрі мереживо свого кохання...
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Слово «Психе» — звучало ше в ушах і викликало в уяві образ юної Руфіли. 
Кай не міг собі йнакше уявити «малу Руфілу», як дівчинкою з барвистими 
крильцями, завжди однакової барви з її тунікою, прив’язаними стьожками 
до її рамен. Була це нею самою вигадана гра, гра у Психе.

Дівчатко прохало, щоб йому прив’язували до рамен навмисне для цього 
зроблені крильця10. Бо тільки так, — гадала Руфіла, — метелики не боятимуться 
її і гратимуться з нею, як із метеликом.

Мабуть тому тепер дівчина Руфіла уявляється Каєві справжньою Психе 
цієї Землі.

«... Часами здається мені, — знову шепотіло очеретяне перо, бігаючи по 
папірусі, — шо Руфіла є Психе Тарраґони. І я їй вдячний за це, бо можу не 
тільки бачити цю Психе, але й боронити її, якби цього було треба».

Раптом юнакові здалося, що лист його занадто дитячий і не досить 
поважний. Немов написаний не батькам, а от так... приятелеві Маркелові, 
наприклад. Батько ще скаже, що Кай «не здібний писати, як дорослий муж».

Кай наморщив чоло, прибрав вираз не тільки «дорослого», але навіть 
«старшого» мужа. І розписався про поважні речі.

Поглянув при тому, чи є поблизу Катонові сувої «De ге rustica»11, та 
присунув ближче до себе мальовану грецьку вазу з Варроновими «Rerum 
rusticarum libri tres»12.

«Я оглядав наші передміські землі, — виписував дрібними рядками, як 
добре вивчену лекцію, з книжок добуту мудрість. — Вони мають усе, чого 
лише можна бажати, починаючи прекрасним видом і кінчаючи «Specie utilitatis 
et fructuum»13. Усе тут дійсно зв’язане в одно: люди міцні, з щирим оком, 
чистим голосом, що свідчить про здорове повітря, воду та фунт.

Я довідався від людей, що тут земля мало коли міняє господарів, — вони 
задоволені прибутками, що їх дає їм їхня нива. Само собою зрозуміло, не 
думаю усувати працьовитих і діяльних villicus-ів14. Навпаки, намагатимусь 
зберегти їм їхній авторитет. Але це не перешкоджатиме, щоб я вимагав від 
них якнайточніших розрахунків.

Вважаю також, що годиться мені бути самому присутнім при всіх працях
— від орання аж до жнив, також годиться засіяти власного рукою першу 
жменю зерна в розорану ріллю та зжати сніп благословенного богами врожаю.

За взірець беру собі Руфа, Руфілиного батька.
Його смерть, що сталася торік, уважаю за героїчну, як смерть вояка в 

бою. До останньої хвилини Руф був чинний, як добрий pater familias. Але 
про це годі сказати лише побіжно».

І Кай викликав образ тієї трагічної події.
«Торік напровесні бурі нагнали стільки води, що, здавалося, море пішло в 

наступ на землю. Ніхто не сподівався, що вода підступить аж до саміських 
будинків15. Навіть кам’яна площадка перед Руфовою віллою була затоплена і 
стала підводною скелею.

Все, що було в садибі, речі, знаряддя, тварини й люди, змито водою. Про 
Руфову сміливість розповідають дива! Скільки здобичі вирвав він у злісної 
стихії! Але хуртовина не вщухала, лише ставала все дужчою. Руфові сили 
нарешті ослабли в цьому довгому й тяжкому бою.

Шалений вихор, знищивши наслідки цілорічної праці, не змилосердився 
і над самим Руфом. Хвиля так кинула ним об кам’яну площадку перед його 
домом, що Руфа довелося віднести на похоронний стіс, а не на ложе».

Кай зупинився. Бачив себе самого на місці мертвого Руфа, також готовим 
на все для своїх... Це слово «свої» збудило згадку про тих, що залишилися в 
Юдеї, а серед них виринула залита золотом голова Магдалини...

Маріам? У житті такого rusticus-a16, яким хотів стати Кай?..
Посвятною носійкою натхнення — так! Але матір’ю роду? Управителькою 

власних земель?.. Блюзнірська думка!
— Мудра, прекрасна Маріам, як же ти добре сказала тоді в Тиверіаді: «На 

початку слід завжди уявити собі й кінець».
Знов відклав каламос і сперся на руку.
Ні! Магдалина була для нього навіть не першим коханням, а втіленою 

мрією, тугою за ідеалом! За недосяжною мрією! І мрією вона повинна ли
шитись.
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Легким шерехом надбігла згадка: коли несподівано зірвалася коротка 
хуртовина, у Кая, шо саме приймав звіт від ланового Галла, вирвалося ми
мохіть:

— І навіщо існує в природі таке страхіття?!
А Галл цілком просто й спокійно промовив:
— Громовиці та хуртовини підпирають родючість та плідність рослин. 

Вони потрібні!
Отож Маріам була першою хуртовиною Каєвого життя! Без неї не було б 

того врожаю, що його повинно принести життя! Але дозріти мусить той 
урожай його віку без хуртовин, гураганів, злив, що проламують хмари, в 
спокою аж до повної дозрілості плодів його життя...

Матрона Юлія передучора сказала:
— Земля — як доля. Вона дає і добре, і зле, в залежності від того, що 

людина сама посіяла!
Правда це! Свіжі ще рани... Але вже не печуть так гостро. Вони лише не 

загоєні, закороткий-бо минув час... А втім, старі ветерани кажуть, що й загоєні 
рани відзиваються болістю, хоч і не безпереривною, а хвилевою, протягом 
цілого життя, до смерті...

Щоб відігнати журливі думки, знов вернувся до листа:
Мати , не мусить мати підстав тривожитись, що її Кай здичавіє на селі, 

стане одним із гдоісію-ів, що їх висмівають у комедіях, як грубих людей.
Таррагона недалеко від усіх земель. Віддаль — шість-вісім годин їзди! 

Добрих коней у їхніх стайнях на бракує. А Кай їздити, здається, вміє...
Таррагона має й музей17, збудований на взірець єдиного у світі Олексан

дрійського музею1*. Навчають там мудреці та митці19.
Не дурно ж Таррагона посвячена Аполлонові, богові надземних злетів. 

Аполлонове місто не допустить, щоб у ньому наслідували приклади нерозумної 
пихи игЬап-ів, тих, що ще вчора були вільновідпущеними рабами, як це 
любила зазначати мати...

Що б написати ще?..
Очистив каламоса. А з-під «стрілами вигнутих», як казала Магдалина, 

Каєвих вій, ластівкою вилетів погляд і торкнувся Сціпіонової вежі, що, мов 
крапка, закінчувала історією записані аннали:

«Не вкриєш кісток моїх, невдячна батьківщино!» — перебігла перед Каєвим 
зором Сціпіонова епітафія.

Скільки ж треба було пережити, щоб кинути ще з могили ці слова прий
дешнім вікам!..

Задуманий, не почув за собою кроків і не ворухнувся, коли чиясь рука 
лягла йому на рамено.

— Про що замислився, приятелю? Про Сціпіона чи про красуню-бранку?.. 
Щоб накінець відмовитись від неї, як він це героїчно вчинив, віддавши її 
без викупу нареченому! — жартував молодий Клавдій Валерій Руф, Руфілин 
брат.

— Ти ж недалекий від правди, приятелю!
Кай на хвилину замовк. І додав поважно:
— Я не Сціпіон. Але... покинув більш, як «Сціпіонову бранку»...
Клавдій стяг низькі рівні брови:
— Дивовижні погляди привіз ти, Каю, з тих східних країв!.. Ми тут так 

задумуватись не вміємо!.. Однак мене б не здивувало, коли б великий 
африканець20 призначив тобі бути, — як Еміліан21 пише, — «між тими 
вибраними, яких божественна природа звільняє від кари земних бажань»... 
чи якось там так написано. Що ж до мене, то мої бажання аж надто земні! 
Іду нагадати тобі, що

Наречена уже на порозі,
І пісні вже шлюбні звучать!..

Клавдій заспівав весільної пісні — епіталами.
— На Аполлона! — плеснув Кай у долоні. — Кней Емілій жде наших 

епіталам! Дійсно! Я цілковито забув;..
— Добрий знак! — засміявся Клавдій. — У нас тут кажуть: «Хто забув про

79



запрошення на весілля, то йому самому заспівають незабаром епіталаму!» І 
це дуже добре! Ще той старий Мімнерес22 навчав:

Хай свіжої юності квіт ^
Якнайшвидше зривають юнаки й діви.

— Сідай! За хвилинку буду готовий! — І Кай вибіг із дверей таблінуму.
На порозі наскочив на малу Гелу. Немов чекала його. Прибігла й приту

лилася до Кая. Мурчала, як котеня, й подавала галузочку буксусу.
— Не вгадаю, чого саме хочеш, чорнушко! — лагідно погладив дівчатко 

по голові юнак і поквапився до своїх кімнат. Але мала муриночка бігла за 
ним, силкуючись втиснути йому в руку темно-зелену галузку.

— Маю вітати когось?.. Кого ж бо саме?..

Коли золотисті23 нумідійські коні примчали до Емілієвого дому, з атріуму 
вже було чути дівочий хор.

Чи є в світі хтось жорстокіший за тебе, Венеро?
Доньку з обіймів матері вириваєш...24

Перед інсулою Еміліїв стояв повний шуму й руху натовп, чекаючи 
весільного проводу. Міські хлопчаки, звинні та швидкі, як молоді мавпи, 
пролазили попід руками дорослих, намагаючись дістатися аж до самих сходів. 
Тут-бо насамперед мав з’явитися наречений, щоб кинути в натовп кілька 
пригорщів горіхів, солодощів та дрібної монети на знак, що вирікається «без
змістовних забав», які заповнювали його дотеперішнє юнацьке життя.

Портики обабіч атріуму заповнювали хори: праворуч — дівочий, ліворуч
— юнацький.

Саме юнаки відповідали на мелодійне нарікання дівчат:

Чи ж є в цілому світі зоря, крім Венери,
Яка була б радісніша за неї?
Вона-бо освячує щасливе подружжя.
А що ж солодше можуть дати нам боги 
За хвилину, коли зазвучить:

Гімен! Гіменей!..

Кай із Клавдієм непомітно просковзнули поміж сенаторських латіклавів25 
та білих тог.

Однак Кай був здивований, що бачить тут так багато простих білих 
вовняних стол26 на жіноцтві. І не тільки на старших матронах, але й на зовсім 
молодих замужніх жінках.

Прозорих, вишиваних золотом чи протканих сріблом тканин, таких улю
блених на Сході, а також і в Римі, тут взагалі не було.

Таррагона, як і вся Іберія27, трималась достойних стародавніх звичаїв,, що 
їх у Римі та у східних провінціях вже забували.

Спізнившись на початок обряду, юнаки приєдналися до весільних гостей 
саме в той мент, коли жрець сипав кадило асегг-ою, кадильною ложкою — 
перед великою бронзовою статуєю таррагонського Аполлона, якого іберійці 
називали Абеліоном.

Кней Емілій подав своїй нареченій посвятне печиво на знак, що не здобуває 
собі жінки купівлею, але подає їй руку як товаришці й дружині, з якою 
ділитиме все: хліб, вино, воду й вогонь.

Тільки ця форма подружжя давала нареченій право на титул «матрони», а 
не лише назву mater familias, «матері роду». Крім того, давали ще й привілей 
називатися найменням свого чоловіка.

Наречена злегка розгорнула фалди свого вогненно-червоного шлюбного 
покривала — flammeum. Лише єдиний раз у житті, при першому шлюбі, 
могла його носити.

Вимовила поважно, достойно і ясно формулу:
— «Ubi tu Aemilius, et ego Aemilia»28.
Її обличчя крізь легенький серпанок фламеуму спалахнуло гарячим ру

м’янцем, майже наближаючись до відтінку самого фламеуму.
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З цього менту молоденька Марція приймала наймення чоловіка та ставала 
«Емілією».

Очі всіх були звернені на наречену.
Але Каїв погляд лише сковзнув по її золотистій голові й полинув поміж 

дівчат.
Ураз найшов чорноволосу Руфілу, неначе озвалася та пок шкала його! 

Усміхнулася з першого ряду дівочого хору. Її усміх був радісний і ясний, як 
згадка про дитячі роки...

Божественним нектаром здавалися сьогодні Каєві ті солодкі ягоди чорного 
тутовника, що їх їли тоді, в дитинстві, скроплюючи темно-пурпуровим соком 
свої туніки, розмазуючи червоно-сині плями по обличчі...

Як було весело підхоплювати потім чорно-синіми устами холодний 
струмочок, що дзюрчав із пащ мармурових дельфінів. У широкому басейні 
тієї «фонтани дельфінів» вони пускали човни із замкненими в очеретяних 
кліточках цикадами...

Надимали щоки, дмухаючи на шовкові плахти29 сво'іх «трирем», і слідкували 
з цікавістю за колисанням корабликів у «хуртовину»...

Скільки було сміху й верещання, коли котрась із «депортованих на Делос» 
цикад не витримувала довгого плавання, і з «триреми» вибухало сюрчання 
протесту!

Тоді «крилата» Руфіла була така щаслива! Чи не з того часу полюбив Кай 
усе «крилате»?..

На хвилину отямився від мрій-згадок серед глибокої тиші, що налягла на 
присутніх. Наречена пила обрядове вино, подане їй нареченим.

Думки, розколисані згадками, знов підхопили та хвилями прибою понесли 
Кая...

Передучора оглядав він поля дозріваючого на олійок укропу50. Міцний 
аромат розігрітих удень пахучих ланів аж п’янив.

Кай не помітив, як у задумі підсвідомим рухом погладив запашні зела.
З-під його руки вилетіло кілька невеличких метеликів, блакитних ліцен...31 

За мить, немов на наказ, піднялися й заро'ілися над полем сотки ліцен.
Немовби хтось, граючись, сипнув пригорщі сріблясто-блакитних пелюс

ток. А вони легенько крутилися та пливли в позолоченому сонцем повітрі.
Сестри крилатої Руфіли! їх посилає до сонця повна життєвої сили родюча 

Мати-Земля... Це її сни, її мрії!..
Ґея арозімос! — виплив сам собою вираз, яким елліни називають однаково 

Землю й Наречену.
Хто ж може бути тією «Нареченою»... як не Руфіла?
І бачить її Кай уже не дитиною з крильцями, що грається з метеликами, 

але дівчиною-Психе, оточеною безліччю сестер, блакитних, як небо, мете
ликів.

Коли б хтось у ту мить глянув на Кая й Руфілу, може б, побачив світляні 
струни, що споювали іскристі погляди обох...

Але всі дивилися тепер, як жрець ллє вино на вогонь вівтаря. Полум’я 
скрутилось, як сухий лист, і разом витяпюсь угору. Потім слухняно впало, 
щоб далі горіти ясним рівним вогником.

— Будуть щасливі! *
Цими невимовленими словами осяяло ввесь дім, як теплим промінням. А 

в Каєвій душі стало так затишно-спокійно... Вбачав у цій ознаці обітницю... 
собі! Як же ясно відчував він себе вдома! Не в тій байдужій чужині, що її 
життя не знаходило відгуку в Каєвій душі ні в серці.'

Тут! Тільки тут запущене його коріння!
Тим часом молода пара подала собі руки над заспокоєним, тихим вогнем 

вівтаря. Жрець закінчував обряд благословінням.
— Бог Світла й Злету чув ваші присяги та прийняв ваші обітниці, що їх ви 

добровільно склали.
Барвисті воскові маски предків з обох боків вівтаря немов оживилися від 

радості, що стали свідками присяг, які принесуть родові можливість 
розростатися новими паростками.

І знов цілою істотою відчув Кай, що всі ці обряди, слова Абеліонового 
жерця для нього, Кая, не лише формула. Вони не тільки зовнішній прояв,

і
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але необхідні частини єдиного цілого, тісно зв’язаного з внутрішньою Каєвою 
істотою. Все це частина його самого. І відділити їх від себе не зможе ніколи 
він сам, ніколи й ніщо...

Довкола лунали весільні пісні:

Хай всі тішаться з нами!
Гімен! Гіменей!

Пісні відзиваються в Каєвому серці, немов то не Кай Емілій з Марцією, 
але Кай Понтій з землею Іберійською бере шлюб.

Правда, мали рацію стародавні елліни, перші вчителі іберійців, з’єднавши 
в один вираз «Наречену і Землю».

І так потягло його до цієї землі, що ледве дочекався кінця весільних обрядів.
Відіслав додому рабів із лектикою, присланою дбайливим домоправителем, 

і подався сам пішки. Ішов ланами, потім піскуватими пустелями між кам’яні 
скелі, аж до моря.

Бути на самоті! Тільки удвох із «Нареченою-Землею»!
Не був так зворушений навіть у хвилину свого приїзду до Таррагони. Тож 

хотів привести до порядку свої думки й почуття, як то кажуть: «Sub Jove 
frigido!»32

На мить майнула думка: вернутися додому, звеліти приладити човен із 
веслярами й виплисти в широке море, щоб здалека обняти зором якнай
більший шматок цієї землі.

Але затримався.
Ні! Ні! Не треба жодної людської істоти! Кай хоче слухати, про що в 

нічній тиші говорить Іберійська земля. Хай на ній, твердій і певній, устоїться 
вино екстази, сколихнуте сильним рухом душі. А серце хай роз’ясниться, 
чисте та прозоре.

— Слухай голосу землі! — згадав батькове слово при прощанні.
Ішов повільним кроком по м’якому піску понад берегом сонного моря. 

Від часу, як ходив за Назаретським Раббі, звик до повільної ходи в 
роздумуванні. Одночасно вправлялись і дух, і тіло.

Як далеко від нього нині й Учитель Галилейський, і Галилея! Але ясно міг уявити 
собі його на весіллі в Кані... Прецінь він не цурався людей, мав їх усіх за братів.

Кай викликав у своїй уяві обличчя весільних гостей, тих у Галилеї! Навіть 
і ту кратеру33 з червоного порфіру, з двома бородатими головами, що служили 
їй за держално...34

Тоді Кай прийшов уже по чуді з вином... спізнився.
Тут Раббі не навчав, не проповідував, не карав нікого. Не згадував про ту 

«вічну відплату», як це чинили юдейські пророки. Разом із своєю Матір’ю 
був тут і він лише весільним гостем між весільними гістьми: слухав пісень, 
жартів, пив вино, їв смачну їжу, приготовлену на врочисте святкування весілля. 
І благословив щастя юного кохання. Щоб збільшити приємність гостини, 
перетворив на прекрасне вино призначену на омовіння воду!..

Кай розкрив обійми і простяг руки. Хотів би обняти і землю, і море, і 
небо... Небо! Яким же йнакшим бачить він його тут, ніж у Юдеї!

Правда, нині земля привертає Каєву увагу.
Але чи ж, думаючи про землю, можливо цілком відділити від неї небо? 

Небо, що з’єднане з нею на обрії, що накриває її безоднею свого склепіння?..
Каїв погляд затримався на двох найясніших зорях «Небесного мисливця», Оріона
— Які ж вони сяйливі! Як... Магдалинині очі!.. — майнуло думкою. А 

з-поза неї немов відчув відлунок Магдалининого співу.

Прекрасна ти, сестро моя, наречена...35

Так, Маріам — Мрія, Маріам — те недосяжне небо...
Руфіла — дійсність, Земля... «Ґея арозімос!»
Обидві — прекрасні, радісні.
Але ж хто живе на землі, не може обминати земного! Він потребує 

товаришки земного життя, щоб іти з нею рука в руку поземним своїм шляхом... 
Потребує тієї сестри-нареченої, доньки одної з ним Матері-Землі.
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А мрія?.. Вона — як надземна муза, одягнена веселками й сяйвами... Вона 
зв’язує земне з небесним. І вона відлетить... разом з юністю, добою мрій цих 
квітів життя, відчиняючи двері невблаганній дійсності, добі, що по квіті 
повинна дати овочі...

Весілля в Кані Галилейській!..
Весілля в Таррагоні...
Думки колисали Кая, як морські тихі пружні хвилі...
— Занадто багато у Кая фантазії, почуття, серця! Як у справжнього іберійця!

— часто з зітханням констатувала Прокула.
«Так. Може, тому саме Кай і є цілою людиною», — тихо в думці відповідав 

Пилат. І закінчував уголос:
— Бо в Каєві повним голосом промовляє його батьківщина, Іберійська 

земля!
— Якщо занадто піддаєшся чарам поезії та абстрактним ідеалам, не запримітиш 

повсякденної прози, з якої складається реальне життя! А римлянин, пан світу, 
ніколи не повинен забувати про життя! — остерігала мати Кая.

Ах, мати! Як їй було тяжко зрозуміти поезію, мрії, злети душі!
Її життям керували впорядкованість, спокій, незломна воля, а передусім 

обов’язок. Аж дивно; як могла вона дорозумітись із'Магдалинрю?..
Кай відчув ууому. Не знесиленість, але здорову фізичну втому, яка нага

дувала: слід відпочити, бо не зможеш працювати.
Внутрішня душевна боротьба вщухала.
Юнак сів на прибережний камінь. Обрій затягла опалева мла. Зір уже не 

було видно. Море й небо злилися в одно...
Що ж то замайоріло на обрії?
Занурив погляд у далечінь, де з’явилася легенька світляна мряковина. Із 

неї виступало швидко наростаюче світло. Воно наближалося до берега, немов 
пливло над морем.

Каєвим тілом перебіг холодок і сховався під темні кучері. М’язи напру
жилися, підсвідомо приготовані до оборони.

Був без зброї. Хто ж бо, йдучи в місті на весілля, візьме зброю?
Але ж пірати не причалюють до берега з світлом, ще й з гострим світлом! 

Так само не причалюють так близько від міста!
І хто ж бачив на кораблі біле світло? Просмолене дерево смолоскипів дає 

червонявий вогонь...
Думка наганяла одна одну, й почали вони підсувати образи уяви, про які 

звичайно кажуть: цього не буває, бо ж не може бути!
А в душі хочеться вірити, що воно таки є!
До берега, саме до місця, де був Кай, гналася силуета великої барки... Її 

контури ледве зарисовуються у розпливчастому світлі...
Парусів немає... Не видко руху від весел...

Хто ж то може бути? Люди, що врятувалися з потонулої триреми, чи Нептун, 
сам володар моря?.. Але таки здається, що на човні є кілька людських постатей... 
1 Попереду на підвищенні ростральна фігура, охоронниця човна. Це в її 
руках те ясне біле світло.

Каєве серце тремтить, як напнута струна... Рум’янець заливає виски, шию... 
В ростральній фігурі впізнає... Маріам з Магдали!..

Душа затремтіла в страшному передчутті:
Її тінь! Відійшла з землі живих... А там, у «Хароновому човні», що 

перевозить душі померлих до країни вічного присмерку, ще інші тіні...
Кай робить кілька кроків наперед... Усвідомляє собі, що він не мріє... Це 

не сниться йому!
Добіг до мілини. Увійшов у воду. Почув, як солоні хвилі діткнулися вогкими 

устами його колін...
Барка без веслярів і без вітрил пристає коло нього...
Тепер Кай пізнає всіх, що прибули цим дивовижним, але не Хароновим 

човном: Марту з Лазарем, коло них Маркелу й Максиміна...
Ось Саломе... Сара...
Але ж це ... прецінь, той прибитий при землетрусі в Тиверіаді, той «зелений 

ятлик» із пронизливо-гострим голосом, Донатус, що впав тоді до Магда- 
лининої ложі!
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Сам він викидає сходи!.. Кай п і д х о п л ю .  їх і простягає руку 
Магдалині...36

1 Ґея арозімос — так стародавні греки називали однаково: землю і наречену. В іншій мові 
не знаю такого слова, щоб ним одним можна було висловити ці г.за поняття: «земля» і «наречена».

2 Історично.
3 Deversario, insula — вілла, оселя.
4 Magistratum — урядовець.
5 Magistratum gerere — виконувати уряд.
6 Залізний тризуб на високім держалні був здавен-давна знаком водного та пастушого 

права. Тому зображали морського бога Посейдона (у греків) і Нептуна (у римлян) із тризубом 
у руці. А на півдні Іспанії та півдні Франції ще й досі пастухи биків, guardiani, мають такі 
тризуби, шо ними штовхають неслухняних тварин, а не раз мусять боронитися від них. Бо ці 
випасені на волі бики дуже небезпечні й дикі. Авторка трохи про це знає, бо в дитинстві 
проводила весну, літо й іноді частину осені в Сан-Лукар, маєтку тітки. Там були такі пасовиська 
Й бики, призначені до «боїв биків».

7 Трамонтана — холодний вітер з-поза гір. Бора — північно-східний, сильний і прудкий 
вітер.

8 Іспанський вираз, що означає: «шалено закоханий». 4
9 Калам ус, або каламос — зроблене з сухої очеретини перо, яким писали.
10 Цю «гру у Психе» вигадала в дитинстві сама авторка... мабуть тому, шо її батько був 

ентомолог (знавець комах).
и, 12 «Про сільські речі», «Три книги сільських справ».
13 «З погляду корисності та продуктивності».
14 Villicus — державець, фермер.
15 Події, подібні до описаної, ще й нині повторюються на побережжі Андалузії. Хвилі 

зносять у море часами цілий урожай. Снопи виловлюють потім із води, якщо це можливе.
16 Rusticus — селянин, хлібороб, також груба, некультурна людина.
17 «Музей» у ті часи був тим, чим нині є університет, а не збіркою різних історичних 

предметів.
|8, 19 Історичні факти.
20 Сціпіон Африканський.
21 Сціпіон Еміліан, що знишив Картагену і якому «великий африканець» з’явився у сні й 

сказав ці слова. Жив цей С. Еміліан приблизно 40 років по смерті Сціпіона Африканського.
22 Грецький поет з VII століття перед Р.Хр.
23 Коні цієї масті особливо цінилися римлянами. Нумідійські коні вважалися за найліпші.
24 Текст весільних співів, обряди й ін. історично вірні.
25 Латіклав — оздоблена пурпуровим пругом біла сенаторська одежа.
26 Стола — покривало, що його мали носити замужні жінки. Укривало всю постать.
27 Іберія — староримська назва Іспанії.
28 «Де ти Емілій, (там) і я Емілія». Формула подружжя, в якому жінка приймала ім'я 

чоловіка.
29 Плахти — вітрила, паруси.
30 3 укропу (Anethum graveolens) робили в римські часи олійок, переважно в Іберії.
31 Ліцена (Papilio Licena) — малий метелик, зверху блакитний, сріблясто-сірий із жовтими 

цятками під сподом.
32 Sub Jove frigido. Дослівно, «Під холодним Юпітером», тобто на свіжому повітрі.
33 Кратера — велика ваза, в якій змішували вино з водою, бо під час гостини чистого вина 

без води не пили. Лише коли відбувалася «пиятика» — оргія, то по вечері пили чисте вино.
34 Така ваза-кратера була знайдена при розкопках у Кані Галилейській перед першою світовою 

війною.
35 Вираз «сестра моя, наречена» взято з єгипетських пісень кохання. Вживали цього виразу 

єгиптяни на знак, шо кохана дівчина стає близькою, «своєю», як член родини. Бо женилися з 
сестрами лише єгипетські фараони, шоб нащадки були «чистої крови» та щоб не були вони від 
«нерівні».

36 За іспанською легендою, Магдалина, Марта, Лазар, Маркела, Максимін, Марія-Саломе, 
Сара й Донатус (усі признані святими римо-католицької церкви) причалили в «барці без весел
і парусів» коло Таррагони. Південнофранцузька легенда каже, що причалили вони до берегів 
Камарги. Вона, певно, має більше підстав, бо історично відомо, що Лазар був першим
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християнським єпископом у місті Массілії (сьогодні Марсель). Марта, проживши з Магдалиною 
та Лазарем у Массілії, була похоронена в Тарасконі. Магдалина потім подалася із Массілії на 
пустинницьке життя (Баіте Байте, близько Марселя, а потім ще далі). Марія-Саломе й Сара 
поховані в місті Баітез, куди ходять щороку на прощу в тиждень по Великодні цигани, бо 
мають св. Сару, служницю Марії Магдалини, за свою святу покровительку. Св. Максимін був 
першим єпископом у південнофранцузькому місті Екс (Аіх).

Так зазначено в анналах римо-католицької церкви.

X. СВІТЛО
Аполлодора, жриця при Абеліоновому храмі, що стояв на землях Понтіїв 

і давно прибрав римську назву храм Аполлона, удруге вже напувала маленьку 
Гелу відваром помаранчевих квіток з медом1.

Лік, завжди бездоганного виробу, сьогодні не помагав, немов би то була 
звичайна вода. Дитина хвилювалася, рвалася з ліжка та белькотала незрозумілі 
звуки...

— Хоч давай котячої трави2, що дітям ще не дається!..
Мабуть, промовила вголос, бо ж відразу почула за своєю спиною раду:
— Розтертих з молоком макових зернят! От тоді воно засне!
Радила ветха Бельга, найстарша з вільновідпущенок таррагонської фамілії 

рабів.
Уже при Каєвім народженні вона була «вільною слугою» в Преторії. Сама 

здавна не працювала фізично. Була старшою доглядачкою за рабинями. Звикла 
роздавати накази та виправляти зроблене іншими, не могла втриматись від 
ради навіть там, де сама чекала наказу3. Але Аполлодора й не обернулася. 
Хвору дитину вона догляне сама. Жодних рабинь на поміч не потребує! Макове 
молоко!.. Але!..

— Бельга може йти відпочити!
Однак, як стара була вже на порозі, жриця спитала:
— На коли звелів, молодий пан чекати свого повернення?
— Щойно, як зійшла вечірня зоря, від’їхав на весілля! Чи ж весільні гості 

втікають додому раніш, ніж зійде зоря вранішня? Якби ж то вдома чекала на 
нашого пана молода його пані!..

І Бельга роззявила для усміху беззубі уста, немов чорну рану.
— Добре! Хай Бельга вже лишить її саму! — хитнула головою жриця.
Схилилася над Г'елою. Бліде, як воскова маска предків, обличчя Аполлодори

було без зморщок, молоде, під міцно вже посивілим волоссям, покритим 
білим завоєм посвячених богам дів.

Напівголосно говорила сама до себе:
— Ні... це не хвороба... і не роздратування від душної днини з палючим 

африканським вітром... Тіло не пашить, дитина не плаче, як при болістях4. 
Куди ж воно дивиться? Немов чогось виглядає?.. Ну, куди ж ти простягаєш 
рученята?.. Що за знаки накреслює воно в повітрі?.. Аби це не ворожило 
лихих подій!..

Пригадувала, що робила Гела протягом дня.
Сьогодні більш, як завжди, ходила тінню за Каєм Понтієм, поки він був 

надворі. А потім усе стояла в нього під дверима, поки він писав. Коли ж 
траплялось їй наблизитися до Кая, лащилася кучерявою, як смушок, головою, 
терлася, гладилась об Каєву руку, як пещене котенятко.

Потім бігла до очищуючої — люстральної — води в Аполлоновім храмі, 
відділеному від Преторії тільки невеликим лавровим гайком, і верталася з 
намоченою у люстральній воді галузкою буксусу5. Коли ж Кай від’їздив, таки 
всунула йому в руку той буксус... Може, справді щось прочуває ця дивовижна 
дитина? Чи не боронила вона молодого Понтія від яких лихих сил? Від якихось 
уроків? Уроків тих, що заздрять йому?

Тим часом Гела знову схопилася з ліжка. Жриця поклала її на подушки, 
прикрила й сіла на краю ліжка. Взяла в свої руки чорні рученята дитини й 
міцно притисла великими пальцями пульс.

Чорне личко виявило заспокоєння, задоволення... Ніби Гела тільки цього 
чекала. За хвилинку заплющила очка... відкрила, потім знову заплющила. 
Кілька разів кліпнула обважнілими повіками й цілком затихла.

Повіки трохи піднялися. З-під них вогким смалем світився вузесенький
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пружок синявого білка, ясно вирізняючись на блискучому, немов з ебену 
вирізьбленому, личку.

— Чи може твій дух увільнитись від тягару життя, тіла?6 — голосно 
промовила Аполлодора, не то до дівчинки, не то сама до себе.

По чорних повіках дівчатка пробігло легеньке тремтіння, мов легесенькі 
брижі під подувом вітру на поверхні озера.

«Чи це відповідь?» — помислила жриця.
Ще притиснула пальцями ручки дівчинки та промовила до неї:
— Хай же звільниться язик твій від невидного пута, що в’яже його. Говори!
Гела ворушила губами, але звук з них не злітав. Видно було, що вона

намагається виконати наказ, але не може видати звуку.
Жрицю просвітлила раптом несподівана думка.
— Позичаю тобі свій голос!
Хотіла ще додати слівце «говори!» — але вже не могла, лише мовчки 

ворушила губами, як перед хвилиною Гела7.
Натомість дівчинка заговорила виразно та ясно молодим, дзвінким, але 

низьким, як у жриці, голосом.
— Близько!.. А скільки з ними світла! Але ж і тіні... Скільки тіней лягає 

обік! Дивись! Бачиш? Зелений келех... Він стане на місці ліри!.. А правда — 
це ж олій у лампаді любові... Вони йдуть із Гори Спасіння... Це болісна мета! 
І по дорозі сліз не обітре ніхто... Ніхто!.. Хто ж світить каганцем, коли сходить 
сонце? Згаси своє світло, посвятна діво!.. Ти не підеш з ними... Але згаси! Бо 
вбоге воно... Sol veritatis, Sol justitiae, Sol victoriae...8 — і заплуталась у словах, 
ніби в галузках ціпкої пнучої рослини. Глибоко зітхнула й замовкла. Дихала 
рівно й була цілком спокійна.

Аполлодора схилилася до самого обличчя дівчинки та погладила її по 
раменах. І враз задзвенів новий дитячий голосок:

— Я піду їм назустріч! Побачу келех! І знову повернусь у тіло. Дозволь 
мені! Вернусь над ранком. Не гнівайся! Я тебе люблю. Але мені жаль, що ти 
не підеш... Келех, замість ліри, поставить любов...

Різні почуття огорнули жрицю.
Знала із стародавніх книг, що можна звільнити дух від тіла, навіть на 

довший час, і послати його на віддаль9. Але самій ніколи не доводилося так 
зробити.

Хвилювалася, що бачила перед собою цілком бездушне чорне тільце Гели. 
Була повна цікавості, але відчувала тривогу.

Обережно прикрила дитину прозорим серпанком, щоб захистити її від 
москітів, а сама попростувала до храму.

Намагалася пригадати все про подібні явища, про що говорили науки 
різних храмів, де переходила за молодих літ ступені посвячення, аж поки 
дійшла до таємниць Фойбоса-Аполлона-Зцілителя в Дельфах.

Бачила також, як єгипетські жерці у храмі Горуса-Аполлона в дельті Ніла 
звільняли дух, що його називали «Ка». Була свідком увільнення духа з тіла і. 
жерцями Ескулапа-Асклепіоса в Егеї, коли хотіли облегшити страждання при 
тяжких немочах10. Тоді хворий не почував болесгі. В Егеї жерці Ескулапа називали 
цей дух «зоряним духом».

Бачила і знала, як цього можна було досягти. Але сама не мала нагоди 
цього зробити.

Але яке «світло» мала «згасити»? Хіба ж не Гелине життя!.
Увійшла до храму.
Зробила швидкий рух. Чи вітрець потяг повітря? Рівний вогник на 

жертовнику бога захитався...
У мозку Аполлодори мигнув початок блюзнірської, невисловно-жахливої 

думки: «Невже ж маю згасити це світло?»
Жриця відігнала цю думку й не дала їй сформуватись.
Щоб уникнути дальшої спокуси, швидко обернулась і попростувала назад. 

Збивала свої думки на інший шлях.
Певно, Гела говорила про «світло життя» її, Аполлодори... Це, певно, її 

смерть десь близько, хоч вона й почуває себе зовсім добре. Певно, це віщувала 
ця маленька таємна профантида!11

І ця думка заспокоювала жрицю.
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Знала, шо смерть є лише іншою фазою життя,яке безнастанно змінюється, 
приймає інші форми...12 Люди "ж бояться цієї зміни, класне тільки самого 
переходу, як кожної мандрівки по незнаних і далеких шляхах...

Не буде це тяжче й страшніше для Аполлодори, як колишня, така вже 
давня мандрівка в невідомі й далекі Дельфи! І тоді для неї, зовсім молодої 
дівчини, це було майже те саме, що теперішня конечність вступити в тінь 
конуса, яку кидає у світлий простір Земля і крізь який проходить душа по 
смерті тіла...

Майже заспокоєна вступила в своє крило палацу, де були її покої. Підійшла 
до дитини й довго дивилася на тільце, що не подавало жодних ознак життя. 
Нарешті, обережно торкнулася чорної ручки. Була холодна, але не туга, як 
буває у мертвого. Дитина була жива.

Заслонила лампаду екраном з напущеної темно-фіалковим пурпуром міки13, 
взяла ліру із золотисто-прозорої черепашини, кістяний плектрон14 і пішла з 
покоїв. Знала, що тільки в лавровім гаю зможе знайти собі спокій по цих 
несподіваних тривогах.

І справді, коли її обвіяло знайомим посвятним ароматом Аполлонових 
лаврів, свіжим, трохи гіркавим, але підбадьорливим, зітхнула вільніше. По 
зорях пізнала: до ранку ще далеко.

Тоді зірвала галузку лавра й почала жувати його листочки. Це певний 
спосіб на прояснення духового зору15. Тепер ще напитись із холодного, як 
сніг, джерела при Круглому храмі'6, і тоді зможе побачити перед вівтарем 
бога, якого статуя вирізана рукою самого Аполлона17, в повнім води басейні 
пояснення Гелиних слів.

І знову відчула навалу тривоги, хоч і була призвичаєна жити переважно в 
атмосфері діючих таємних сил... Але, здалося їй, ще ніколи не стояла так 
близько до чогось неминучого...

Безсило сіла на півкруглу мармурову лаву під кипарисами, милими 
Аполлонові деревами.

Перед її очима розлягалося спокійне сріблясте море, а по ньому розстилав 
променисту доріжку пізній, бо вже на ущербі, місяць. Стояв низько над 
морем і виливав веселкову імлу на кришталевий вівтар світу — море... Заграва 
довкола місяця ставала яснішою, рожевіла, розквітала казковими небесними 
трояндами...

— Троянди з саду гесперид...18 бо ж земля смертельних люде,й не знає 
такого рожевого кольору!

Зачарована жриця пила зором ніжні переливи й відтінки досить рідкого 
явища так званої «місячної веселки».

Аполлодора любила однаково барви й музику. Відчувала в них ритм, тонкі 
відтінки й гармонію, як у співі. Всі-бо прояви краси й гармонії, струни єдиної 
Аполлонової ліри, були вірою Аполлодори. Дух її звільнявся від щоденних 
турбот і підіймавсь у світ натхнення...

Раптом думкою пропливли Гелині слова:
«До болісної мети... дорогою, у якій сліз не обітре ніхто...»
Таємні слова! З яких світів прилинули вони? Якими духами підказані? Не 

свої ж бо слова говорило німе, темне тілом і духом дівчатко! Ці слова, напевно, 
пов’язані з явищем «місячної офіри на вівтарі світу», — як назвала жриця 
місячну веселку19, якої досі ще ніколи не бачила.

Яка ж містерія відбувається там, на безмежних луках небесних просторів? 
І в ці тричі священні містерії дано заглянути їй, Аполлодорі!.. Чи збагне вона 
їхній сенс? Прочитає їхній зміст?

Здавалося, душа виривається з тіла, підхоплена виром вібрацій і барв. Хай 
же посвятна ліра постелить путь її духовного лету, коли вже надійшла хвилина!..

Легенько погладила струни. Вони ж немов ураз пізнали любу руку, що 
пестила їх, і відповіли лагідно, тужливо...

Взяла плектрум і вдарила міцно. І повним голосом озвалися струни...
їхній спів немов зірвав з неба повінь зірок, троянд-літавиць. Мов рожеві 

сяйливі троянди з садів гесперид, падали вони вогненною сіткою в море... А 
невидима рука закидала все нові неводи... розсипала все рясніше дощ рожевих 
зірок... Нарешті, ніби спалахнуло від них усе навкруги: палав вогненним 
стосом місяць, а з ним небо й море...
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Тільки ж місяць танув прозоро-блідий, нереально білий... чистіший і 
біліший за те офірне печиво, шо його приносять у жертву Аполлонові, богові 
Світла Нествореного в дні великих Аполлонойих свят. А приладжують це 
печиво тільки руки чистої посвятної діви...

Ось!.. Горить він і тане на стосі троянд, облитих медом... Таємна офіра 
згоряє... щоб завтра знову відродитись...

Аполлодорині думки, вправлені до розгадування символів і таємних ознак, 
кружляють, як вогненні іскри, і тчуть містичні завої уяви:

— Троянди — символ любові... Мед — офіра мертвим... — ворожить жриця.
— Любов і смерть пов’язані полум’ям молитовної екстази?.. Хто ж може 
зрозуміти таємницю любові і смерті, Ероса й Танатоса?20 Як можна їх зв’язати 
в одно?..

А з серця димом в’ється і співає не знати свята чи лукава думка:
— Згаси, діво, світло! — слова, сказані Гелою...
Аполлодора обірвала гру. Неначе відчула на собі пильний погляд.
Чий? Свого бога? Погляд був пильний, глибокий і... непривітний.
Може, сьогодні, вперше в житті, зневажила його блюзнірською думкою? 

Але, яке світло могло б запалитись, замість Аполлонового? Чи ж може світ 
існувати без світла надземних екстаз, натхнення, гармонії — світла, що не 
знає жодних тіней?..

Прудко оглянулась і стерпла. Храм був темний, як сон без видив!
Боковим поглядом помітила, що в Преторії засвічувалися світла... Пан 

вернувся з весільної гостини...
Оглянулась на храм: не диво, що не побачила там світла! Запона, важка й 

темна, щоб не налетіли кажани та нічні комахи, була спущена...
Море вже морщилося вранішнім усміхом, що його було втратило вночі.
Примари відлетіли. Думки швидко осідали на землю...
Аполлодора цілком вернулася до реального життя... Підняла ліру, що була 

висковзнула з її рук, і пішла до своїх покоїв.
Гели на ліжку не було...

Як сни, з ночі прийшли дивовижні Каєві гості.
І як про дивовижні сни говорили про них раби й слуги таррагонської 

Преторії цілий день.
За час довгої відсутності панів служба звикла не дуже квапитись із своєю 

працею: не було для кого! Але, не втомлюючи рук, не забували давати працю 
язикам. Бо сказано: «Без співу й дрозд гнізда не мостить!»

А тут же було про що «поспівати»!
— Дивні! Такі ж дивні, людоньки ви мої, ці гості!.. Як жива Таррагона, таких 

тут ще не було! — хитала головою та розкладала руки сива Бельга. — Дарма що 
пішки, як рабів з невільничого торгу, привів їх наш пан... А от же, — підперла 
рукою зморщену щоку, — силою великою віє від них! І пан перед ними упадає, 
неначе й не знать, які вони великі!.. Не дурно ж мені снилось над ранком...

Домоправитель Барбатус спинив доглядачку невільниць:
— Бельго! Хай уже ввечері розповіси! А тим, що тобі снилося, не турбуйся! 

Знаєш-бо: вранішнім снам, як присягам закоханих, вірити не годиться! Я, он, не 
знаю, що казати, бо пан не визначив, у якій їдальні обід подавати! Не у великій 
же, де на п’ятдесят осіб подається!.. А їх усіх і з паном чи не буде дванадцять...

— Я тобі пораджу! — озвалася Бельга, що завжди й для кожного мала 
готову раду. — Звели в усіх менших ценаціонах21 приготовити... Де пан 
надумається, буде вже готово!

Раби гуртом переходили з одної ценаціони до другої. Несли обруси, посуд, 
квіти й... говорили, говорили...

Як звичайно, найновіші, найцікавіші відомості мала квіткарка фіорая22 
Бел арія. Про неї казали:

— Беларія — як дволикий Янус23: бачить і знає минуле та прийдешнє! 
Вона знає все!

— Ну, все чи не все, але трохи знаю...' Казала мені їхня служниця Сара... 
й повірити тяжко!

— Що?.. Що? — збивались усі в коло, поки не бачив Барбатус.
— Ідіть сюди!.. Барите! Бобусе! Бібаксосе!.. Швидше!
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Ще Каїв дід завів для зручності порядок, що всі раби, належні до певної 
фамілії його маєтків, звались з одної літери. У таррагонській Преторії всі 
раби мали наймення, які починалися з літери «Б».

— ... у них однаково, що пан, що раб...
— Як це?
— Це ж неможливо!
— Ех, та Беларія! Завжди вигадає таке... несамовите!
— Та цить, Бобусе! Хай каже!
— Кажу ж: Сара оповідала... Не відкупилась вона... Але її пані, ота красуня, 

що зветься Маріам, схотіла сама стати, як Сара...
— Невільницею? Що-бо ти, дівко, говориш! Застановись! — не могла 

втриматися Бельга, дарма що любила фіораю, як доньку.
— Ні, бабусю! Не те, невільницею, але... як би це сказати? Ну, схотіла з 

великої пані стати простою жінкою. Одяглась по-простому, всіх своїх рабів 
відпустила на волю, майно своє роздала... А, кажуть ті люди, великий маєток 
мала!..

— Та що-бо ви сьогодні? — хвилювався домоправитель. — Так і до вечора 
столи не будуть готові!

Але в іншій ценаціоні знову всі були біля Беларії:
— Учитель їхній, що навчав їх цього, був син Бога!.. Усе міг! По морю 

ходив, як ми по шляху. Єдиним словом, без лікування, привертав немічним 
здоров’я... Одужували навіть ті, що доторкалися його одягу!.. Та де! Маркелиного 
пана, того мудреця чи філософа Лазара, мертвого, аж на четвертий день по 
смерті воскресив! Єдиним словом!.. І на скалочки побитого Донатуса — так 
само...

Це вже здалося цілком імовірним і натуральним:
— Якщо син Бога, то звісно!
Звикли-бо були чути про уздоровлення Аполлоном-Зцілителем. Не було 

жодного скептичного голосу. Слухачів наповнювали радість і містичний страх.
— На Добру Богиню!24 — сплеснув руками домоправитель Барбатус. — Та 

що мені з вами сьогодні робити? Канчуків схотіли? Чи за ерґастулами скучаєте? 
Вже й час обідати подавати, а столи й досі не готові! Вже хто-хто, а ти, 
квіткарко, таки дістанеш!.. Розповідає, мов той філософ на майдані!

— Не гнівайся! Я тобі все розповім...
— Та вже гаразд! — лагідно кивав головою Барбатус, що чимало почув про 

прибулих. — Але — потім! Тільки ж майте розум! Бачите-бо самі: не абиякі 
гості!.. Тож обід мусить бути урочистий, в порядку. А ви... — і лише махнув 
рукою.

По обіді Баритус приловив квіткарку.
— Послухай, дитино, попрохай ту... Сару, чи як їй на ім’я, чи не прийшла 

б до нас... на наше подвір’я...25 по вечері панів... у час відпочинку... Хай 
розповість... може, й таткові твоєму чимсь помогла б...

— Добре... Я вже про це міркувала... Проситиму... Вони всі такі добрі! 
Тепер сплять. Кілька діб без сну пробули між хвилями!..

Та не всі гості відпочивали.
У Каєвій канцелярії-таблінумі Магдалина розповідала про Юдею...
А Кай думками й серцем був далеко. Як годиться учневі філософів, прийняв 

з повним зовнішнім спокоєм вістки про останні дні Раббі...
Але голос його заломився, коли спитав різко:
— А що ж... батько?
Не смів і не хотів судити батька. Але відчув Пилатів злам...
Батько, Пилат Справедливий, злякався доносів... Ірода!.. І це відсунуло 

образ батька немов у тінь.
А Раббі — жив далі. Чув його ніби ще реальніше!..
— Хіба ж Сократа знищили, присудивши його до смерті?..
Бачив погляд його очей, пригадав колишні рухи, колись зачуті слова...
— Учителю добрий! — вирвалося з уст, як тоді, коли вперше питав його 

про досконалість...
Але боявся пропустити слово з Магдалининих оповідань. Думка бігла 

паралельно з Маріїними словами...
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Що ж залишилося від тієї запеклої ненависті юдейських священиків та 
Ірода? З хресної смерті?.. 3... батькового зламання?..

Все ніби розпливалося у сяйливому німбі радості... світлої перемоги...
Насилу опанував себе й усвідомив собі, що перед ним «перла Тиверіади». 

Як не в’язалася тепер ця назва з постаттю цієї жінки, осяяної неземним 
спокоєм!.. Як він міг мислити про кохання з нею?

Нині ця думка здавалася йому більшим блюзнірством, ніж бажати кохання 
з дельфійською Пітонісою26 або з Virgo Maxima, старшою весталкою27 храму 
Вести.

А повний незнаного раніш спокою голос Маріам розповідав:
— Коли ж слуги первосвящеників спустили в море нижче Тира нашу 

барку без весел і без вітрил, ми були раді, що скінчилися наші поневіряння. 
Глузуючи з нас, нам дали оііин на всіх хліб, а води дозволили налити тільки 
до посвятного келеха...28

— Але як вам дали той дорогоцінний келех перських магів? — запитав 
здивований Кай.

— Убога мудрість людська! І марна людська обережність! Келех був 
схований у такій схованці, що тільки зрада могла його найти. Але Йосиф 
Ариматейський боявся лишити його в себе надалі. Знав, що Єгонатан 
заприсягся знищити келех, хоч би й за ціну свого життя. Тож коли я, маючи 
виїхати до Рима, прийшла до Йосифа попрощатись, Ариматейський просив 
мене взяти ту дорогоцінність до Рима. Щоб не залишилася вона в землі 
юдейській.

Але мене впіймали храмові слуги... Мій скарб викликав у них, як звичайно 
в юдеїв, забобонний жах. Бо чули таке всі в Юдеї, що келех принесли перські 
зорезнавці, великі чарівники, на загубу ізраїльську, бо ненавидять перси нарід 
ізраїльський, що визволився з перської неволі.

Священики й вирішили: щоб сплутати пророцтва магів, укупі з ближчими 
приятелями Раббі Галилейського потопити в морі той страшний келех... 
Мовляв, там ніхто й ніколи його не знайде!

Юдейська уява, сперта на матеріальному, бачила в келеху таємне й чарівне 
джерело, з якого Раббі, п’ючи з нього, ніби черпав свою силу; ніби й на останній 
вечері своїй потребував він того келеха в певності, що його силою визволиться 
від приготовлених йому передовими священиками сіражцань та смерті.

Тим-то вже давно розшукували й за всяку ціну хотіли знищити цей талісман 
східних магів.

Але даремно раділи, коли з глузливою лайкою відштовхнули від берега 
наш човен на гребені спінених хуртовиною хвиль. Саме священний келех, 
що його я тримала на переді човна, повів нас простою дорогою поміж хвилями 
до цієї землі. Повів, ніби рівною дорогою, хоч обабіч шаліла буря29.

Брат Лазар ще першого вечора розділив хліб між усіх подорожніх, згадавши 
останню вечерю Учителеву. Дав нам запити хліб ковтком із келеха. Ми гадали, 
що ця вечеря буде останньою для нас. Однак ранком угляділи, що келех 
знову повний, а на ньому лежить свіжий хліб.

Так минули три доби.
Ми не відчули ні голоду, ні спраги, ні втоми, ні найменшого почуття 

небезпеки. Не почували й потреби в сні, аж поки не стали ногою на берег.
Пливли ми, не обертаючись назад, не питаючи один одного про будучину, 

не укладаючи жодних планів. Вірили, що веде нас Раббі...
— А тепер залишитесь тут! — промовив Кай. — Усі мої землі й ця Преторія 

відтепер ваші! Сьогодні я повнолітній муж і можу без дозволу батьків виконати 
раду Раббі, якої не смів виконати «багатий юнак»!

«Ку-ку-рі-ку!» — кинув здалека з птичого двору півень, немов стверджував 
фанфарою тріумфу Каєву постанову.

В Магдалининій душі на мить затремтіла усміхом згадка. У пам’яті вже 
затерта, жевріла ще в куточку серця, лагідна й мила... Витанія!.. Мартине 
господарство... Поезія праці... І білий півень на цямрині криниці... Клаптик 
минулого, що вже ніколи не стане цілою тканиною пошматованого життя...

Заслона біля дверей швидко хитнулась, і в покій ускочила мала Гела. Аж 
сама зніяковіла від свого нестримного руху. Її очі світилися золотими кру
жальцями з-під темної бронзи повік.
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— Що скажеш, маленька? — Магдалина простягла лагідно руку, щоб 
погладити дитину по голівці. «Вона німа!» — готувався сповістити Кай.

Але його випередив дзвінкий голос дівчинки:
— Я була коло вашого човна... що вас привіз... Мені звелено повідомити 

вас, що вже час у дорогу! Візьміть і мене з собою!30
Кай не здивувався. Хіба ж не бачив він, як Раббі одним рухом руки, 

єдиним словом відкриває очі сліпим, вуха глухим?..

Зараз по обіді мандрівники приготовилися до дальшого плавання.
— Спокій з тобою, Каю! — прощалася з молодим Понтієм Магдалина. — 

Сам Раббі підкаже тобі, що маєш чинити... Не ламай нічого в своєму житті! 
Запишись удома!

— Візьміть хоч золота! Весло... їжу...
— Навіщо нам весло чи земні добра! — лагідно відповів Лазар. — М аємо  

віру!
— Але все-таки чогось попросим о тебе, Каю! — озвалася Магдалина. — 

Дай нам якусь тканину, щ об загорнути келех, як був він загорнений у Йосифа. 
М аєш щось відповідне?

— Маю! — зрадів Кай. — Найдорожче, що зберігається в лараріумі роду 
Понтіїв: дорогоцінний фломеум, наш родинний почесний пурпур!

І пригаш еною зорею  в руках Магдалини заяснів келех магів, загорнений  
фломеумом роду П онтіїв...31

Сама ж Маріам знову стала з келехом на переді баркаса.
Вузькою стежкою між прибережними скелями вправно й просто поплив 

човен без вітрил і весел... немов поніс душі у вічність...
Як сон прийшли, як сон відійшли дивовижні гості Преторії Понтіїв, шо 

стояла на землі Іберійській...
Крім фламеуму, не взяли нічого, що пропонував їм Кай. Зате ж йому 

залишили дивні гості ясний спокій... Якби ж могли забрати спокій посланці 
Того, хто вітав усіх словами: «Мир вам! Мир тобі!»

Але з Магдалиною, мрією юності, відпливала й пора Каєвого молодечого 
розквіту, якому немає вороття...

По буйно розквітлій весні життя приходить пора дозрівання, літо, 
заповнене чином, розростом.

«Для смертельника лише земля може бути тереном чину! — думав Кай. — 
Земля... і наречена!»32

Замислився.
«Чи ж добре сказав те, саме тепер, по проводах своїх гостей?»
Відчув, як ніби теплим подихом обвіяло йому серце. Так! І та, і друга, 

земля й наречена, чекають на нього.
А він, неначе перша людина в день свого створення, стоїть на порозі 

першого ранку, ще в серпанках прийдешнього сяйва, в мерехтінні сліз плідної 
передранкової роси... В імлі снів і мрій, що відлітають...

По цім ранку вже буде день — діяльне життя!..
Раббі послав йому келеха, бо для чину потрібно сили. Чи ж добрий 

господар, посилаючи слугу свого на виноградник, не підкріпить його 
спочатку?

І в Каєвій душі встав образ Раббі... не змучений, зганьблений, оплетений 
сітями людської злоби та жорстокості. Ні! Добрий Пастир шукає та скликає 
овечок своїх, прислухаючись до голосу горлиць, що туркотять по 
виноградниках. Бо минула доба дощів і прийшла доба пісень...

Ось Він! Погідний, подає щирою рукою радість весільним гостям у Кані. 
І, здалека, немов лунає його бадьоре привітання:

— Pax tibi! ДОир тобі!
Думка звернула до ближчого, вчорашнього весілля... Хор дівчат... Руфіла 

та Психе Іберійської землі...
«Земля і наречена...» — зітхнув Кай. Помітив, що зупинився в посвяченому 

Абеліонові гаю...
Під темнолистими густими лаврами стояв майже нічний присмерк... 

Журний, тужливий, він був просякнутий гірким меланхолійно-ніжним 
ароматом.
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«Неначе в день лемуралій33, коли в прикрашених кипарисовими гірляндами 
гаях мертвих34 поминають тіні померлих перед колумбаріями35, де стоять 
похоронні урни!» — подумав Кай.

І здивувався. Бо ніколи ще згадка про мерців не приходила йому в голову 
в цім святім гаю...

Зненацька його погляд упав на жрицю. Сиділа на круглій мармуровій 
лаві, вся від голови до ніг загорнена в подорожній плащ. Тільки в біле взуті36 
ноги, мов дві білі голубки, готові зірватись до лету, виглядали з-під одежі.

Побачивши Кая, Аполлодора встала. Взяла з лави досить велику посудину, 
обгорнену тканиною, ще прикрила її фалдами свого рясного плаща і 
промовила спокійно й поважно:

— Відходжу. Бо «Келех, замість ліри, поставить любов»... так сказав зоряний 
дух дитини-профантиди...

Кай не міг зрозуміти сенсу цих неясних слів... Хто ж бо, крім жерців та 
жриць, розуміє оракули? Але звик вірити, що віща діва прочуває майбутнє, 
іншим невідоме. Вища й таємна сила керує її життям!

Тому й не запитався, куди й чи надовго відходить. Тільки думкою майнуло:
— І вона, певно, як Гела, піде за Магдалиною... тому й згадала про келех!
Аполлодора вже відходила, додавши тихо:
— Будь благословен!
Кай зробив прощальний знак рукою і мовчки подивився їй услід. Завагався 

хвилинку й увійшов до храму Абеліона.
Перед статуєю-палладіумом вічна лампада37 була без світла. Не жевріло й 

вугілля на вівтарі, де палили перед богом пахощі...
Ще вчора Кай напевно захвилювався, коли б сталося таке блюзнірство, 

думав би, які біди воно віщує в Тарраґоні...
Але сьогодні подумав тільки:
«Та ж посвячений Аполлонові вогонь «вічного світла» забрала з собою 

віща діва Аполлодора!.. Вона ж мусить знати ліпше, куди веде її дух! Вона не 
могла б так учинити, не діставши якогось наказу!..

Спокій з такою певністю увійшов в Каєву душу, що він цілком без 
хвилювання глянув ще раз на бронзове обличчя Абеліона, яке ніби ховалося 
у сутінках мовчазного храму.

Відчув: життя цього храму віднесла жриця у безповоротність... Залишилась 
тільки згадка...

Але цей спокій дав юнакові міцніше відчути втому останніх днів...
Замкнув храм і вирішив піти на відпочинок. Треба хоч трохи заснути!..
Але при дальших кроках міркував, що незабаром, а, може, й уже чекають 

його наказів управителі-віллікуси! А він, господар, буде вилежуватись? Із 
задоволенням здорової, активної людини почув, як обов’язок, мов жива істота, 
поклав на його плече свою міцну руку: «Чувай! Як я чуваю!»

Кай усміхнувся і попрямував до своєї канцелярії.
Під засвіченою ще бронзовою лампою побачив свій диптихон, а на ньому, 

як пуп’янок скам’янілого лотосу, зеленаво-блакитне яєчко.
Упізнав той Магдалинин каллаїсовий амулет, у якому, як казала вона, «спить 

вогонь віри»...
Вхопив в одну руку яєчко, у другу — таблички:
«Не сумуй, Каю, — писала Маріам. — Згадай, як говорив Раббі: «В домі Отця 

мого осель багато»... І шляхи до цих осель, як самі оселі, різні. Не для всіх однакові...
Мій шлях до Гори Спасіння, в дорозі до якої сліз не обітре ніхто. Твій 

шлях — весільний, шлях до Кани...
Хай це яєчко нагадує тобі, що Велика Радість безсмертна, хоч іноді й 

криється, немов мертва, як жштя в яйці...»

Малі комірки для спання, кубікулуми, не мали інших отворів, крім дверей, 
що відчинялися на великий внутрішній двір з фонтаном посередині.

Звичайно, в теплі ночі невільники нерадо залазили до своїх лігов.
Сьогодні ж уся фамілія сиділа довкола фонтана. Була тут і стара Бельга, 

прйшов, навіть, і домоправитель Барбатус. Не було лише Беларії, що, власне, 
могла розповісти найбільше, бо весь вільний час провела біля Сари.

Але на квіткарку Беларію впало несподіване нещастя.
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Її батько, Бонус, ще не старий і міцний м’язами, вже третій рік був хворий... 
не те, щоб тяжко, але нездужав. Та сьогодні, як тільки виїхали ці дивовижні 
гості, йому так погіршало, як ніколи дотепер.

Бонус, що цілком виправдував своє наймення «Добрий», був справді такий. 
І вс] його щиро любили.

Його тяжкий стан відсунув набік навіть той інтерес до галилеян із Тира, 
який закрив був собою всі інтереси таррагонської оселі.

— Шкода людини! — зітхнув Баритус. — У такий день... матимемо 
похоронний стос!

— А може, ще витримає?
— Може б, попрохати жрицю...
— Та й без жриці видко: до ранку не витримає...
— Жриця відійшла... не знать куди!
— І, мабуть, надовго, бо храм замкнено...
— Може б, була порадила та чужа жриця... що дала мову Гелі!..
З Бонусового кубікулуму вийшла заплакана Беларія. Її очі горіли, як 

свічі.
— Як хворому?
Тільки махнула рукою.
Ішла, як сновида, простісінько до панського дому. А в вухах звучали слова, 

що їх вчула від Лазара, коли при від’їзді говорив панові:
— Не треба нам весел! Ми маємо віру!
Перед очима пливли образи, викликані Сариними оповіданнями...
Капернаум... так звалося те місто, там, далеко?..
І квіткарчина уява малює собі вулиці того Капернаума, повні гамору, руху... 

От, як вулиці Таррагони! Перед крамницями розкладено мало не весь крам, 
щоб заохотити покупців до купівлі.

Чомусь перед очима в неї стають срібні браслети, що запинаються такими 
гарними баранячими голівками. Бачила такі недавно в Таррагоні. Тоді так 
задивилась, аж спізнилася...

Ясно: ніколи Беларії не мати такого клейнода! Але якби мала, відразу 
дала б, аби таткові бодай трохи полегшало!

Очі залило сльозами. Аж спіткнулася на сходинці, що її в потемках вчас 
не намацала босою ногою.

— А от же, той сотник з Капернаума нічого не мусів давати тому доброму 
Раббі, казала Сара, тільки попрохав... Прохав за свого слугу... якогось хлопця... 
А їй, Беларії, вмирає татко!

А той Раббі... Сара просто казала на нього: Божий Син!..
Тож не диво, що центуріон у червоному, як вогонь, плащі... такий пан! — 

і той говорив:
— Не заслужив я, щоб увійшов ти під мою стріху!..
Що ж має сказати вона? Невільниця! Квіткарка!
А той блискучий центуріон, у золочених шатах, на вулиці капернаумській 

глибоко схилився... дарма що стільки людей довкола... й усі бачать...
Але, казала Сара, той «Раббі — Син Божий» жалів усіх... найбільших 

голодранців... І заочно зціляв... здалеку...
Дівчина прискорила ходи, майже побігла довгими коридорами панського 

будинку...
Ось покій, де стояв той дивовижний келех святий... Аби ж ще не прибрали кімнати!
Беларія так прудко відчинила двері, аж золотом гаптований обрус, що на 

ньому стояв келех, звівся від вітру. І наче впав на серце квіткарки.
. Враз відчула полегшення. Враз ніби зникли гіркість і біль.
Он і ці білі троянди в низенькій вазі... Простягла руку. Взяла одну троянду, 

ту, що була до середини обернена, може, вона діткнулася келеха?
Схрестила на грудях руки, як невільниця перед паном. Втупила очі в 

місце, де стояв келех. Впала навколішки.
Спробувала вкласти в слова своє жагуче прохання:
— Негідна я, пане... Ще більше негідна, як той сотник... з Капернаума! 

Не слуга-бо, не хлопчик... а татко мій!.. Татко невільниці... в якої нема більше 
нікого й нічого в світі...

Решта втопилася у сльозах.
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Тулилася обличчям до шовкової тканини, не зважаючи, що може замочити 
своїми сльозами...

Вчула аромат, що не був ані пахощами троянд, ані олеандрів, які стояли у 
велетенській вазі на підлозі... Найбільш підходила б йому назва: «аромат 
спокою»... Цілком зникло хвилювання. А серце наливалося не тільки спокоєм, 
але немовби й радістю...

Скочила на рівні ноги. Поцілувала обрус, вийшла з покою, замкнула двері 
та, як вітер, помчала до виходу...

Ще коли добігала до двору невільничих кубікулумів, побачила здалеку, 
що кілька рабів махали їй руками... Пролетіла, не спиняючись і не питаючи, 
що саме кричали. Ускочила у двір... \

Біля фонтана, освітленого кількома смолоскипами, стояв Бонус... радісний, 
рухливий... цілком дужий!

Говорив... Довкола також усі говорили, разом. Хапали його за руки, 
сміялись із радощів, як діти...38

— Тату!.. Негідна я...
Беларія була б упала на обличчя, коли б її не підхопило кілька рук.

1 Цього ліку ще вживали в Іспанії й за дитячих літ авторки, яка його досить випила.
2 «Котяча трава», валеріана, дітям її не давали в дитячі роки авторки, бо «ослаблює дітям 

пам’ять».
3 Дуже характерна риса старих іспанських слуг, яких, ще за дитячих років авторки, не 

відсилали, коли вони постарілись у родині, якій служили ціле життя, але лишали їх у себе аж 
до смерті, даючи їм помешкання, їжу, одежу та 5 — 6 разів до року грошеві дарунки — ha 
Різдво, Великдень, Трійцю, в день їх іменин, у день іменин господаря й господині та в 
національне свято Іспанії, 12 жовтня.

4 Жерці й жриці Аполлона (Фойбоса-Феба у греків) були й лікарями. Мали при своїх 
храмах, як на Делосі, наприклад, шпиталі, де лікували хворих, користуючись також і гіпнотизмом.

5 Буксус був посвячений Аполлонові.
6 Лікування та вживання різних прийомів гіпнотизму не є ні вигадкою авторки, ні «нахилом 

до спіритизму», як писала колись українська преса про деякі оповідання авторки. До «спіритизму» 
не маю найменшого нахилу! Бо саме тому, що я католичка, не можу вірити, щоб духи померлих 
не мали іншого клопоту, як бачити живих, що викликають і запитують: «Чи виграє на лотереї 
число таке й таке?» «Що нині робить бабуня?» тощо. Трохи про гіпнотизм читала ще, як 
студіювала медицину в Парижі. Цікавило ж мене це тому, що знаю з археології, що жерці 
Аполлона-Фойбоса, особливо на Делосі, та жерці єгипетські часто вживали гіпнотизм при 
лікуванні.

7 Я особисто такого йвища не бачила. Але колеги, лікарі-психіатри казали мені, що подібні 
явища цілком можливі, особливо в індивідуумів, що не народилися глухонімими, але втратили 
дар слова з великого переляку, наслідком хвороби. Подібні випадки бували в «La Salpetriere — 
паризькому шпиталі, де лікують нервові зворушення, істерію та подібні хвороби.

8 Sol veritatis — сонце правди, Sol justitiae — сонце справедливості, Sol victoriae — сонце перемоги.
9 Ці експерименти ніби робили жерці Фойбоса-Аполлона на Делосі, а також староєгипетські 

жерці.
10 Про все це є писані дані. «Звільнення духа» жерцями Ескулапа, можливо, було якимсь 

засобом анестезії.
11 Профантида — пророчиця.
12 Деякі «місти», тобто таємні групи віруючих, того часу так вірили.
13 Міка (в Україні ще казали «слюда») — м’який шаристий майже прозорий камінь (силіко- 

алюмніат поташевий, залізистий або магнезійний).
14 Плектрон — малий кістяний інструмент у вигляді тонкої пластинки, якою грали на 

струнах, замість торкати їх пальцями.
15 Жерці й жриці Фойбоса-Аполлона звичайно перед віщуванням жували свіжі лаврові 

листки.
16 Круглий храм, Rotunda — звичайно невеликий храм.
17 Так вірили в ті часи про бронзову статую таррагонського бога Аполлона-Абеліона.
18 Геспериди, міфологічні німфи, що стерегли десь у невідомих країнах «за межами землі» 

казкові «золоті яблука».
19 Місячна веселка, явище дійсно дуже рідке й незвичайно чарівно гарне своїми переливами 

барв та сяйва.
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20 Ерос — бог кохання, любові. Танатос — бог смерті. Обох зображали крилатими, увінчаними 
і з смолоскипами в руках.

21 Coenationes, ценаціонес — їдальні. Звичайно в заможних римських домах було більше 
таких їдалень. Були, напр., «велика», «парадна», «інтимна», «родинна», «для меншого товариства», 
«на дві особи», «менша святкова» й под.

22 Фіорая була не садівничка, але невільниця, що мала обов’язок тільки прибирати квітами.
23 Янус був бог з двома обличчями, на переді та на заді голови (на знак особливої пильності). 

Тому казали, шо він одночасно дивиться і в минуле, і в майбутнє.
24 Сирійська богиня, як^ звичайно називали Bona Dea, Добра Богиня.
25 Мешкання рабів поміщалося звичайно в задній частині оселі. Двері всіх кубікулів (спалень) 

виходили на внутрішній двір, де посередині був водограй, тут раби вмивалися. Часами двір був 
обсаджений деревами, часто горіхами, бо запах горіхового листу відганяє мух та всяку комашню.

26 Пітоніса дельфійська — пророчиця, що мусіла бути посвяченою богам, чистою дівою.
27 Virgo Maxima, «Велика Діва» — старша весталка. Весталки мусіли бути також чистими 

дівами. Провина проти цього шлюбу каралася погребанням живцем провинної весталки.
28, 29 Легенда провансальська й така сама іспанська.
30 3 провансальської легенди про «святу Радіану» («світлосяйну»), що «була в дитинстві 

німою муринкою» й дістала дар слова, щоб сповістити Магдалину та її співмандрівників, що 
не мають вони залишатись у Таррагоні, але мають плисти до Камарги (острова на півдні 
Франції, де річка Рона (Родан у римлян) впадає в море, бо «там жде їх їхня праця».

31 3 легенд про св. Грааля і з легенди про рід Понтіїв.
32 Думка, типова для римлянина з доби розквіту Риму, не з часів цезарського Риму, доба 

упадку.
33 Лемуралії — день поминання мертвих у поган.
34 Гаї мертвих — цвинтарі.
35 Колумбарії — зроблені спеціально для цього заглиблення в стінах цвинтаря або в наземних 

гробницях, куди ставили урни з попелом спалених мертвих. Бо ані греки, ані римляни не 
ховали мертвих у землі, але палили мертві тіла на стосах, обсипаних кадилом та политих 
запашними живицями. Попіл збирали до урн, а урни ставили в колумбаріях («голубниках»), бо 
дуже були подібні до приміщень, що їх роблять для голубів. (Раз у рік, у лютому, відбували 
«лемуралії», свята мертвих. Тоді прибирали урни вінками, квітами й палили перед ними олійні 
лампки (як ми — свічечки на могилах).

36 Поганські жерці та жриці носили як ознаку своєї гідності тільки біле взуття. У римо- 
католиків його носять єпископи.

37 У грецьких та римських храмах горіло «вічне світло» перед вівтарем, біля дверей храму 
була «люстральна вода», як у нас є свячена, в якій кожний, хто входив, мусів змочити кінець 
пальців правої руки на знак очищення.

38 3 тарраґонської легенди про святого Бонуса. Є в іспанському римо-католицькому календарі 
й такий святий, невідомий на неіспанських землях. Є інші виключно іспанські святі, наприклад 
маврська дівчина свята Касільда, піренейська пастушка свята Наталена... Цікаво, що до цих 
невідомих в інших країнах святих можна додати ще й святу Орозію, що була донькою святої 
Людмили чеської. Орозія, послана як наречена іспанському (наварському) королеві, була 
замучена маврами, бо не хотіла перейти на магометанство. Зображають цю святу Орозію (мабуть, 
Евфрозію, грецьке ім’я, перероблене в Іспанії на «Орозію»), як святу Варвару: з келехом у руці 
та, часами, з блискавкою над головою. Цікаво, що за 31 рік, відколи я живу в Чехії, стрінула я 
тільки двох римо-католицьких священиків-чехів, що знали про св. Орозію. Та здибала я у 
трьох старих і двох нових книжках згадку про те, що у св. Людмили була донька Орозія. В 
Мельнику, де я живу від 1929 p., в місті, де народилася й жила св. Людмила, де є замок і 
костел, збудований нею, ніхто не знає про св. Орозію.

XI. ГОРА СПАСІННЯ
Барка галилейських вигнанців так міцно врізалась у берег, аж увесь її 

корпус затріщав і здригнувся...
— Як похребтина, коли тіло розбивається об каміння! — болісно перебігло 

в дусі й по тілі Донатуса.
Знав це почуття із власного досвіду й забути його не,зміг би.
— Ані по смерті!
Стоячи при кермі човна, він чекав, поки дійде черга й на нього поставити 

ногу на східці, щоб вступити на цю невідому землю.
А вона розіслалася оксамитом свіжих лук... Лежала островом, широкою 

рівниною, охопленою рукавами могутньої зеленоводої ріки.
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Величавий Родан1 уходив помалу в морські хвилі, достойний, поважний, 
як володар, що вступає в купіль. Смарагдовий острів відбивався в дзеркалі 
ріки й забарвив собою її води до дна.

Однак він був тільки порогом до суходолу, що простягався широким 
простором аж до обрію...

Гурток пастухів здалека дивився на чужинців, як вони причалювали до 
його землі.

Прибулим не було тяжко порозумітись із тубільцями: кантабри та кельт- 
іберійці2 розуміли однаково і латинську, і грецьку мови. Перемішували співні 
гелленські слова та чітко закреслені дзвінкі вирази латинські, неначе сплітали 
троянди Геллади з металевими лаврами Риму.

Чужі ж галилеянам кантабрійські та кельт-іберійські слова, до того ще 
ніколи не схоплені їхнім вухом, уже не звучали чужими чи незрозумілими в 
мішанині знайомих слів.

«Гостинні й лагідні мешканці тихої пастушої країни, мабуть, узагалі не 
знають страху!» — було першим враженням Лазара від тубільців.

Бо ж вони тільки блиснули в усміху перлами зубів на Лазареві заспокійливі 
слова:

— Не бійтеся нас!
Він гадав, що злякаються чужих людей, принесених баркою з морських 

далин, населених усякими страхіттями, що поставляться з недовір’ям до 
чужинців, як то було в юдеїв. Але не страх побачив, а тільки цікавість до 
нової, напевно, чарівної «казки», що приходила до них...

Відповіли спокійно й поважно, як мудрі діти:
— Чого ж нам боятись! Більш, ніж життя, ніхто від нас не може взяти! А 

смерть — це ж мета життя, дарма, чи хто хоче, чи не хоче до неї йти! Аби 
радісно дійти до кінця своєї дороги!..

— Хто вас такого навчає? — запитав здивований Лазар.
— Хто ж бо, як не добрі отці, що знають усе в святій мудрості!
— Це назва ваших жерців чи священиків? — розпитував Лазар.
— Звемо їх тро-гідами...3 — пояснював старший, поважного вигляду пастух.
Він бував у бувальцях! Аж у Porta Veneris4 був! І Толозу5 бачив!
— Tro-hid у нашій мові означає «ясновидючий»... той, що перебуває у 

святих думках. А наші добрі отці перебувають у лісах, у гірських.печерах, на 
самоті... З духами говорять... Слухають таємних голосів, що до них згори 
промовляють... Розуміють шелест листу й шепотіння вітру... Знають таємні 
шляхи зір... І ще таємніші стежки душ людських, що міняють тіло по смерті, 
як ми одежу, і йдуть до нового життя...6 Бо все не закінчується тут, із смертю 
людини...

Із цих слів Лазар пізнав, що цей люд приготований прийняти вість благу, 
науку Раббі Галилейського...

І благословив першу вечерю, до якої пастухи запросили від щирого серця 
мандрівників.

І розійшлися Лазареві товариші землею нарбонезькою. А човен, що їх
привіз сюди, відплив і зник у безкраїх просторах моря...

Але не загинув.
І, як кажуть люди7, не загине, доки морські хвилі будуть битись об береги 

твердої землі8. Не може-бо загинути човен, освячений присутністю келеха!
Тому блукає ця барка таємна морями-океанами... Шукає суден, що гинуть 

у хвилях та бурях...9 Коли ж там є людина, повна справжньої любові, милосердя
й непохитної віри, то, хоча б яка грішна була, врятується вона. Якщо в 
хвилину смертельної небезпеки жалуватиме не за своїм життям, але за тим, 
що промарнувала те життя, не шукаючи Гори Спасіння...10

Тої ж миті стане перед такою людиною човен-примара й допровадить її 
до тієї землі, де непохитно стоїть Гора Спасіння...

Так, під спів хвиль, переказували рибалки, що чували від своїх віщих 
друїдів про примару морів, таємний човен, що віщує не загибіль, але спасіння...

Сам Лазар з Мартою, Магдалиною та малою Гелою, що дістала наймення
Радіана (Світлосяйна), хоч чорна була обличчям і тілом, дійшли до Массілії", 
міста доброго, ще греками заснованого в давню давнину.
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Вельми припали до душі витанійської господині рухливі,завзяті, до праці 
беручкі массілійці. Однаково вправні були чи то реву плекати, чи оливні гаї 
насаджувати, родючу землю орати, нездобутними мурами міста обводити, чи 
рибалками або мореплавцями бути.

І почала Марта просиТи брата, щоб лишився в Массілії.
Сподобались і Лазареві сердечні та щирі тамошні люди. Особливо ж тим, 

що не цуралися вони ні мудрості, ні мистецтва.
Знали трохи й про троянські бої, стародавніми піснями вславлені. І 

про мудрість Платонову... Чули й про Орфея, що своїми мелодіями 
пробуджував не тільки в людських, але й у звіриних серцях почуття вищі, 
шляхетніші.

Але Магдалина в Массілії не залишилася... До неї ж невідступною тінню 
тулилася чорна Гела-Радіана...

— Ні, брате, — відповіла на Лазареві вмовляння Маріам. — Моя душа 
розправила крила й готова зірватись до лету. Тож треба мені якийсь час 
перебути на самоті, щоб ці крила набрали сили.

І пішла з малою Гелою берегами Родану вгору — туди, де тільки самі ліси 
смарагдовою казкою відбиваються в глибинах ріки. Там оселилась у глибокій 
печері над річкою.

Зелений ліс над зеленим Роданом став оселею смарагдового келеха. І 
незабаром пролетіли чутки по всій околиці, немов їх вітер розносив, мовляв, 
у лісовій печері відлюдній живе світла віща діва. Зцілює всі недуги тіла й 
духа. А сама віща діва майбутнє й минуле бачить!

І протоптало людське страждання стежечку надії до Магдалининої печери, 
де Маріам лила святий бальзам, невидимий грішним, на рани душі й тіла.

Тому широко-далеко стали звати Магдалинину печеру пустинею Святого 
Бальзаму12.

Коли ж Лазар із місцевими людьми закінчив будову світлиці великої13, де 
учні Раббі Назаретського, давні й нові, яких усе прибувало, могли б відновляти 
святу вечерю Учителеву або, як називали массілійці, «святе таємство»14, 
приплив Лазар човном до пустині Святого Бальзаму.

Привіз Магдалині своє й Мартине бажання, щоб привезла Маріам святий 
келех на коротку хвилину посвятити його дотиком першим у цьому краю 
містичний стіл, за яким стануть співучасники вечері Раббі й усі ті, що ніколи 
самого Раббі Назаретського не бачили15.

Мали вирушити до Массілії зранку.
Але ввечері Гела, схвильована прибуттям любого пастиря Лазара, звільнила 

свій зоряний дух, і слова, мов зорі, обгорнені сяйливою заслоною, вилітали 
з уст чорної дівчинки.

Сива голова массілійського пастиря схилилася обік золотокосої голови 
Маріам. Прислухались обидвоє...

А Гелині слова лилися струмочком, ніби з прадавніх віків... аж з юності 
створеного світу...

— ...У дні стародавні... самоцвітом у вінку Світлоносного був смарагдовий 
келех магів. У ньому, як ніжний аромат у лекіфі, була замкнута туга за Раєм, 
що є й буде ключем до Брам Небесних...16 Відтоді духи темні намагаються 
здобути, вернути собі утрачений скарб вождя свого... Хотять-бо й вони 
відчинити брами райські... Та не можна здобути насильством того, що може 
здобути тільки Любов...17

Гелин голос захитався, мов зламаний вітром вогник, і замовк...
Лише ще вчулося Магдалині:
— ...світло... в кристалі... і замкнеться Гора Спасіння...18
Гела глибоко зітхнула й сіла на своєму ліжку.
Усміхнулася радісно і звичайним дитячо-дзвінким голоском промовила:
— Так ідемо!
— Аж розвидниться, дитино! — поклав Лазар руку на кучеряву голівку.
Але Гела закрутила головою, як чорний шпачок напровесні.
— Ні! Ще сьогодні! Зараз! Бо прийде той — уже швидко прийде! -г хто 

шукає келеха... Він прийде!
Лазар з Магдалиною переглянулися. В обох затремтіло радісно серце.
— Хто ж міг би бути «той, що шукає келеха», як не Раббі, який пив із нього?..
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Чи ж не казав Він сам, що прийде?.. І не кому іншому, а Магдалині казав!.. 
А Гела була нетерпеливо-радісна і принукувала до відходу...

По приїзді Лазара, Маріам та Гели до Массілії, вся витанійська родина, 
як колись у Витанії, взялася гарячково приготовляти до вечері «світлицю 
велику»... Радісну вість, що «Учитель прийде!», вже рознесли вірники скрізь 
по землі нарбонезькій, і зійшлося багато людей...

Прийшла Сара з Маркелою і Максимін, колись слуга, нині пастир19, з 
гуртком своїх вірних та з дияконом Донатусом20.

Сара, углядівши свою пані, враз повернула в думках до минулого... Аж 
віднайшла й давню свою вдачу, що її вже була призабула в своїй самоті на 
дельті Родану21.

Тепер же сипала новини, розповідаючи про все, що бачила й чула в 
мандрівці до Массілії. Але найбільш вболівала над тим бідним людом, що не 
має життя через страховинну потвору, звану Тараскою...

Із ставка друїдів, чорного-пречорного, вийшла ця Тараска на згубу людям 
і нищить усе: врожаї, працю, спокій... А люди знищити потвори не можуть! 
Один-бо на бій проти неї не станеш. Вона кожного враз би здолала! А гуртом 
годі! У тім-то й чари, що побачити потвору можна тільки сам на сам!22 А вже 
двоє людей разом бачити її не можуть!..

Ставок же заклятий, ще й печаткою прокляття припечатаний! Бо сховано 
на його дні золото дельфійської святині, те золото, що його нарбонезькі 
бойовики здобули й привезли в дар богам своїм. Але друїди звеліли вкинути 
в ставок той скарб здобутий...23 ще й прокляли той скарб прокляттям лісовим 
і водним, мовляв: «Насильством той скарб здобутий і як дар не з любові, а з 
пихи принесений24 як «дар на храм» не придасться.

Не раз і не два пробували люди, на золото ласі, з глибини той скарб 
дістати. Але така зла доля переслідувала цих необачних одчайдухів, що й до 
смерті вже вони спокою не мали.

Не дурно ж і приказка є: «НаЬег аигиш Тоїовапиш!»25 — щоб означити, що 
цій людині не щастить ні в чому... Але цього було мало! Щоб людей проклятим 
скарбом не спокушати, викликала друїдська мудрість із глибин Чорного ставу 
потвору Тараску. Щоб над проклятим золотом вартувала... Потвора вартує, 
але ж несита така, шо неймовірні шкоди людям довколишнім робить...

І минула Пасха...
Але ж, як колись учні емауські, так само не впізнали Вчителя серед них 

присутнього і учні нарбонезькі та галилейські... Сподівались-бо його живого 
тілесними очима побачити!..

Але заспокоїлися від слова Лазаревого й розійшлися до своїх осель. 
Готовилася відійти й Маріам, тільки не до тої пустині... не до печери Святого 
Бальзаму...

Казала:
— Кличе мене стежка, що розгортається перед зором моїм... Бачу її... Хоч

і не відаю, куди провадить!..
І пішла сама.
Малу Гелу залишила з Мартою, Лазарем та нині вже старенькою Маркелою

з Массілії...
Не затримували Лазар із Миртою сестри. Здавна знали: шляхи їхні різні!

Та й самі вони дуже неоднакі!
Але як тільки Маріам відійшла, настирлива думка вгризлась у Мартине

серце:
— А що, як на самоті, з келехом з святим у руках, Магдалину зненацька

нападе ота страховинна Тараска? Люди келехові не страшні. Але ця
диявольська потвора?..

І, доручивши опікування оселею Маркелі, Марта вирішила бодай трохи
відпровадити сестру:

— Двом-бо потвора не об’явиться!
Але, хоч як швидко Марта йшла, аж до вечора сестри не наздогнала...
Переночувала під низьким дубом, мов у зеленому курені. І вдосвіта на

другий день верталася сумна додому...
•
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Занурена у свої думки, вчула в шелестінні вранішнього вітру тихі знайомі 
слова:

— Марто, Марто! Турбуєшся багатьма речами...
Затрималася. Широко розплющила очі... Тепер ці слова зробили на Марту 

незрівнянно більше враження, ніж тоді, коли безпосередньо чула їх від Раббі 
в Витанії...

Пригадала, що Раббі ще тоді додав:
— А єдине тільки потрібне...
Що ж то за «єдине»?
Милосердя?
Скільки пригадує, свідомо ніколи Марта нікого не лишила без підтримки, 

помочі...
Добрість?
Чи ж не казали свої й чужі, що вона, Марта, «добра, як хліб»?
Пильність?
Таж саме за цю пильність картали її і сестра і брат... навіть сам Раббі!
Так занурилась у свої думки, що аж у пам’яті її затерлося, куди й чого 

вона йде!
І раптом стала, як укопаний у землю стовп. Уся кров ударила в голову. Аж 

опалило її! Дихнуло, мов із печі, що в неї мають саджати хліб!
А за мить мертвий погляд зелених невиданих очей, як озерця великих, 

заморозив Марту...
Із близької хащі, саме напроти Марти, виткнулася велетенська огидна, 

потворна голова... Нагадувала лев’ячу, але мала роги, подібні до буйволячих. 
Помалу висувалось і важке, смугасте, ніби тигрове тіло...

Ось уже гребе потвора землю великими ратицями... І хвіст, як жива гадюка, 
аж свистить, звиваючись над велетенським тілом26.

Усе чисто так, як говорила Сара, опис Тараски за людьми повторюючи.
І раптом Марта опанувала себе. Що може зробити їй Тараска? Забрати 

життя!
А людям он, скільки часу відбирає більш, як життя, бо працю рук 

їхніх!Наслідок, здобутий цією працею!.. Чи ж і це не приводить до смерті? Та 
ще не тільки цю одну людину, а цілі родини!.. Ні! Цього терпіти не можна! 
Треба щось зробити!

І раптом вигукнула:
— Учителю добрий! Поможи!
Потвора не рушила з місця, немов тепер скам’яніла.
— Так ти робитимеш пустелею родючу землю? — звернулася Марта до 

потвори. — Нищитимеш людям їхню працю, виноградники, господарство, 
лани?

Прудко розв’язала Марта свій пояс та й залигала ним потвору, як плохе 
телятко. Звірюка впала навколішки, як верблюд, готовий прийняти вантаж.

— Встань! Іди за мною! — звеліла Марта. '
Звірюка встала й слухняно пішла на шовковому поясі-налигачі.
Довго йшли вони лісовими стежками-протоптами, що їх зробили прочани, 

ходячи до друїдських святинь27. Як вийшли на широкі пустирі, де не жили ні 
звірі, ні птах, тільки гаддя клубилося у кущах, розв’язала Марта Тараску:

— Лишись тут! їж гадюк! Нищ отруйні рослини! А до людей прийдеш аж 
тоді, як стане з тебе тварина пожиточна!28

І спокійно вернулася добра господиня до своєї оселі.
Вже не намагалася наздогнати сестру...

А Магдалина все йшла та йшла далі.
Самітня, мов зоря вранішня. Ні люди, ні звірі не турбували спокою її 

серця та думок її. Тільки птахи ні вдень, ні вночі не припиняли свого співу 
довкола...29

Що далі, то вище провадив шлях. Нарешті повився золотисто-червоними 
горами...

Магдалинине серце озвалося радісним почуттям...
Неначе вона жила тут! Так раптом пізнала оселю свого духа. Нарешті 

знайшла її! Це буде вона, та справжня оселя, якої не знайшла Маріам ні в
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привабливій Магдалі, ні в пишній Тиверіаді, ні в затишній кедронській 
првдіолі... Ні навіть у зеленій самітності над Роданом, у печері Святого 
Бальзаму...

І розсвітилося зорею в глибокій тиші Магдалининого серця.
— У горах Юдеї Раббі шукав самітності... Із споконвічних часів святі й 

поети шукали гірських вишин... Там-бо вільно співає душа, зриваючись до 
лету над земними думками й бажаннями!.. Тому, мабуть, за велику мету 
мають Гору Спасіння...

Магдалинин зір полинув у/далечінь, де край неба занурився в золото 
приготованого до відпочинку сонця.

В душі товпилися стародавні перекази та міфи... а з них оживав найчастіш 
той самий образ:

— Людина — то скинутий з неба ясний дух, що не може ні цілком забути, 
ні цілком пригадати неба...30

Той образ снував прядиво мрій, що підіймалося до блакитних просторів, 
і викликав тугу безсмертної Психе, що прагне до справжньої батьківщини 
духа31.

Середина сліпучих хмар вигнулася над гребенями гір, що стали від того 
освітлення немов прозорі й легкі. Маріам відчула давній поклик, що, мабуть, 
до них стелилася завжди її путь...

Все вище й вище йшла біла постать з рожевою зорею в руках: келехом, 
накритим фламеумом роду Понтіїв... Просувалася все далі й далі протоптами, 
закресленими світлом згасаючого дня...

На вишинах було ще світло. Але долина лежала у глибоких тінях.
Верхів’я гір, далекі й прозорі, горіли повним сяйвом на світлому небі...
— Вони освітлені з середини тією «душею всього, божественним вогнем», 

що несе життя всьому живому...32 — усміхнулася Маріам до колись улюбленої 
мудрості Гераклітової33.

Ніч огортала темним завоєм уже й гірські шпилі... Але це не перешкоджало 
Марії: вона йшла і вдень і вночі.

Котру добу? Не рахувала.
За відпочинком не тужила. Її тіло не потребувало ні їжі, ні питва...34 Душа 

линула все вище... де і смерть не відмірює часу... Стежку показував рожевий 
промінь, що падав немов із келеха...

Одного ранку угляділа Маріам серед порожніх і голих гірських гребенів 
високу стрімку скелю.

Довкола жодного сліду людської стопи. Часами тільки прим’яті трави, 
іноді неначе уривок протоптаної стежечки, застелений килимком гірських 
квітів, вигаптований росою...

Чиї ж то сліди? Хто міг їх тут залишити?
Лісових звірів не зустрічала. Людей — так само. Хіба рої легконогих, німф 

перебігли й поховались у хащах?.. Невже справді?
Он з-поза скелі закрутилися легенькі хмарки, втратили форму й 

розвіялись...
Магдалина глянула додолу...
Біля її ніг гладесеньким дзеркалом послалась сонна поверхня темного 

озера... Такого темного, неначе воно випило всю ніч. Було темніше за мертві 
глибини Асфальтового моря35, знайомого Марії...

А над чорним озером знов з’явилися хмарки... Наближаються... ясніють... 
Магдалина добре їх бачить!..

їх сім... І які ж принадні й гарні вони самі, ці «сни землі» — враз знайшла 
їм назву Маріам.

Але її найбільш вражає, що їх сім. Це ж бо містичне число повноти й 
досконалості...

Жидівські святі книги в’яжуть із цим числом таємниці, повні прихованого 
значення.

Але цю згадку про юдейську священну містику раптом закривають інші спомини...
Магдалинина мати, гелленка, заквітчувала світ красою й поезією... Були 

то оповідання про принадних і таких людяних богів, чиї статуетки можна 
було брати в руки та гратися ними, як ляльками!
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Але батькова родина лякала Маріам від дитинства страхіттями кар, 
страждань, непереможною силою «семи бісів»... мовляв, є невловні, невкДОі, 
але скрізь присутні демони... Вони невідлучно ходять за Маріам, готові 
покласти на неї свої лапи-щупальця... Вони заберуть Маріам!.. вселяться в 
неї... опанують її!..

Пізніше ці «семеро бісів» стали справжнім її прокляттям. Часами навіть і 
предобра, як хліб, Марта вірила — не вірила, але була недалека від думки, 
шо це вони, ті «сім бісів», гнали Магдалину на бездоріжжя, на манівці життя... 
Вони загнали її в пустелю духа, заповнену тільки жагучою спрагою зазнати 
розкіш життя!

І от тепер були б то знову вони? Із глибин чорного озера виринули й усе 
тіснішим колом оточують її...

Раптом, як небажану заслону, розриває їхню імлу... сильна Каєва рука.
Як же чарівно-радісно всміхається Кай! Так близько схилився він до 

Магдалини, аж від його дихання ворушиться край її покривала!..
Образ Кая такий принадний, бажаний, милий, що Магдалина ним осліп

лена... аж заплющує очі... Неначе повисла над безоднею, в яку ось-ось 
провалиться...

Здається, раніш зовсім не помічала, яка це досконала мужня краса! Сонце 
життя!.. Вир оп’яніння, що самим виглядом, самою тільки обітницею відбирає 
пам’ять, розум, довколишній світ!.. Мета життя!

І цей Кай, живий ідеал, що колись тогу свою простелив під ноги Маріам, 
щоб увійшла нею не тільки в тиверіадський цирк, але і в Каєве життя, нині 
кидає до Магдалининих ніг мінливу чудову казку щастя... своє кохання!

І тчуть цю чарівну казку життя зорі. Вони зриваються з неба... падають і 
тануть у затоці Байїв... під спів сирен, схованих ув обіймах ночі...

Вона, Магдалина, могла б забути все-все у п’яніючій безмежності кохання... 
Кохання «Понтія і Понтії...»! Жага, до болісті солодка, обіймає Магдалину... 
Як ті Каєві рамена, що... більше ніколи-ніколи не пригорнуть її...

Неймовірним зусиллям напружила свою волю. Шарпнула серцем, уявою, 
думкою.

• Нараз ніби щось увірвалося... Саме життя?.. Прийшло визволення... Образ 
Кая розплився в імлі...

Але ж, яка вона холодна, ця імла! Яка безплідна!..
— А в ній на самоті шукали вдосконалення духа ессеяни!36 — майнуло 

думкою...
Але серце стиснулося глухою болістю, а душа вкрилася жалобою...
А перед очима знов виростає з туманної імли новий образ...
Дивиться не тільки в Магдалинині очі, але і в засмучену душу вдумливе 

обличчя Йосифа Ариматейського...
Як сталося, як могло статися, що Маріам ніколи раніш не призадумалась 

над тим глибоким освіжуючим спокоєм, яким була завжди овіяна вся постать 
Йосифова? Таж він, і тільки він, був тією кришталево-чистою криницею, що 
єдино могла, дійсно, вгасити духову спрагу!

І було так легко здобути приязнь цього виняткового — ні, цього таки 
дійсно єдиного в світі мужа! Особливо після тієї розмови про келех, коли 
Маріам, перед своїм вигнанням з Палестини, так часто бачилась із ним!..

Якою справді божественною гармонією бриніли б струни тієї справжньої 
Орфеєвої ліри приязні, безперечно принаднішої від шалу палкого, але 
скороминущого кохання! Які чарівні й неминущі світи незнаної глибокої 
мудрості, необмеженого знання, глибоких таємниць міг їй показати той 
аргонавт духа!

Таж на досяг руки мала це все Маріам... у себе вдома! Оточена гармонією, 
яку може дати незалежність багатого з мистецькими нахилами, 
обдарованого різними здібностями й так освіченого духа, що безумовно 
прагне до щастя! Сама доля подавала їй до уст ту чару духового життя, за 
яким вона тужила!

А вона відштовхнула той келех знання й мудрості, що дає найповніше 
щастя мудрецям, які не потребують від світу вигод до життя, похвали та 
скарбів — лише єдиного: «Не застуй мені Світла!»

Чого пішла вона пустирями життя? Чому подалась у ті чужі їй ліси з... келехом
101



мрій, келехом, опряаеним чарівними легендами, але такими невловними, що 
губляться десь у снах людей про цілком неокреслену й розпливчасту річ, про «ідеал»!

Що знайшла вона на цій дорозі, на якій сліз не обітре ніхто?!
На мить Магдалинине серце стало пересохлою криницею, з якої марно 

силкуватись витягти бодай одну-єдину краплину води.
Келех тремтить у руках, уже майже не падає з нього світляна стежечка- 

промінь... Згасили її майже цілком нерозумний жаль за неповоротним 
минулим та сумнів, чи не помилилась у вибраному шляху.

А келех став тяжкий, як ярмо... добровільно взяте...
Чому Маріам тут?.. Хіба не уникала вона всього, що тільки здалеку нагадує 

залежність, відступлення від своєї волі заради чужої?
І ось, добровільно, сама взяла на себе цей непосильний і химерний тягар! 

Яке затьмарення, яке безумство зайшло на неї, що вона кинула життя, таке 
радісне, щасливе! Так, так, щасливе!

ІМла згусла так, що стала одною липкою масою, яка, мов погребним 
саваном, обвивала Магдалину.

Усвідомляє собі: ще один обхват цих завоїв, і вони так міцно притиснуть 
їй руки, що келех неминуче випаде з її стерплих рук!

Що ж! — звучить глузливо голос чи думка, Магдалина не могла б цього 
сказати! — Постав келех на камінь! Не бійся! По нього враз прийдуть ті, «хто 
має прийти»! Пригадуєш, як пророкувала мала профантида Гела? А сама 
вертайся додому! Ти ж у повному розквіті сил! А твоя освіченість саме дозріла...

Маріам чує, як одна її рука вже зовсім заклякла...
Раптом уся її постать випростувалася.
— Ніколи! Мені довірено келех. Я й понесу його, бо взялася нести його з 

власної волі!
І чує Маріам, як вимотується з імли її постать. Бачить, як знов роз- 

світлюється в її руках келех, мов світильник, наповнений оливою. Горить 
під Понтієвим фламеумом не рожевою зорею, а живим пурпуром живого 
серця... Як розсвітлене серце, палає він. А перед ним рівною свіжою стежкою 
стелеться цілях уперед і вгору!

, У цім теплім сяйві серця-келеха швидко звиваються пелени імли. Змо
туються клубками. Спадають униз у безодню...

Магдалина тільки тепер помітила небезпеку. Заглибившись у думках, без 
освітленого шляху вона дійшла до самого краю скелястого берега ставу, 
чорного, непроглядного, як відвічна ніч, нерухомого, як смерть.

Ще крок — і скінчилась би її мандрівка!
— Це ж той проклятий ставок, що про нього оповідала Сараї — пізнає Магдалина.
А темні глибини відповідають їй тихим шепотом:
— Так! Ти не помилилась. Це «Чорні води» друїдів...37
А ставок зненацька спалахнув, зробився блакитним, прозорим, як 

блискучий берил... Аж до самого дна все видно, як у скляній чарі... Гори 
самоцвітів... архитворів мистецтва, яким не може бути і не встановлено ціни...

Таки ж Маріам бачила у своєму житті дорогоцінні речі!
Магдалина схилилась над водою. їй здалося, що золота рука золотого 

Аполлона діткнулася золотої ліри, і з глибин попливла ледве чутна мелодія.
Обличчя всіх дев’ятьох золотих муз радісно дивляться на Магдалину, а 

вухо ловить вірш Сафо, «десятої музи»:

Люблю я вироби тонкі й пишноту блискучу!
Це ж туга моя за красою! За сонцем туга моя!

— Дельфійські скарби!.. На досяг руки...
— Візьми — будуть твої!.. — шелестить хвиля об берег.
Маріам усміхнулась: .
— Тут? На цих вершинах? На цій самоті?.. Золото має ціну, лише коли 

воно є оздобою поточного життя, між людьми, що його цінять!
Маріам зробила кілька кроків на освітлену стежку й обійшла ставок друїдів, 

що знову згас і зчорнів...

Ясно світить келех, легко йдеться вперед Магдалині.
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Оглянулась. Лише за нею імла! Але вже лише три примари її клубляться...
Оглянулась на другий бік. А коло неї, близенько так, стоїть Біла лікорна

— одноріг! Той, шо перебуває тільки на недосяжних висотах... Живе, п’ючи 
тільки тишу, а споживає тільки святий, нічим непорушений спокій, блажен
ний мир...3*

Вогненним мечем виблискує єдиний ріг посеред чола однорога. Нечутно 
ступає кришталевими копитцями звір, казково прекрасний...

Зненацька повертає до Магдалини свою тонку граціозну, немов рукою 
великого митця вирізьблену, голову.

В очах лікорни, блакитних, як квітки барвінку, Маріам читає, мов у дип- 
тихоні: «Носії Святого Світла приходять у світ, щоб збудити його з мертвого 
сну саме тоді, коли той сон доходить до стану сну смертельного — без думок, 
надій і прямувань вперед!..»

Блакитні очі лікорни повні нелюдської мудрості.
І така прекрасна ця срібно-кришталева тварина, що Маріам простягає 

руку, щоб її погладити... як гладила колись свого білого павича!..
В одну мить встали довкола привиди, але не людей — тільки речей, що їх 

колись любила! Дрібні частинки того цілого, що становило колись її світ, — 
нею витворений, вигладжений, згармонізований... Як там жилося приємно!

Відчула навіть легкий аромат того нечуваного нарду, що його Сара не 
посміла поставити ніде-інде, як з богами в лараріумі...

І знову пролетів по устах Магдалини усміх співчуття над цим світом 
забавок!..

Бо чим була тоді сама Маріам, тиверіадська гетера, як не примхливою 
дитиною, що потребує від життя тільки забави!..

Пурхнув усміх і зник разом із ближчим до Магдалининого рамена імлистим 
привидом її колишнього житла.

Дві примари ще не відступають... але вони вже не турбують Маріам! Сни 
землі! Мрії приземних долин!..

З-за скелі, високої, як вежа, майнула людська постать... Зникла, з’явилася 
знову...

Магдалина встигла доглянути тільки довгі білі жіночі шати...
На такій вишині?.. Хіба друїдська віща діва, хоч Маріам уже досить довго 

прожила у нарбонезькій землі, щоб знати, що друїдські жриці носять чорні 
шати, а не білі — як скрізь усі жриці на світі39.

Магдалинин погляд біжить і губиться в накопичених майже до неба скелях.
А сама Маріам уже ступає лабіринтом підземних печер та переходів, 

проритих у нетрях гір...
Келех кидає рожевий німб і немов замикає Магдалину у світляному колі.
Але ж мерехтіння потоками спливає й немов скапує із стін печер...
Спочатку бліде, воно розгорялося все дужче. І раптом вибухло таке сліпуче, 

що Маріам аж заплющила очі...
Печера... ні, велетенська зала в кам’яних масивах була більша за арени 

амфітеатрів... Ціла вирізьблена з сяючих веселок сталактитів...
Тяжко дивитися на вири, каскади, потоки ясу, що заливають до найменших 

заглибин цей сталактитовий ліс...
Згори високо-високо, ніби під самим небом, широким потоком зривається 

водоспад... Могутній, бурхливий, він летить, кидаючи пригорщі самоцвітів, 
розсипаючи зерна берилів, смарагдів, шум діамантів та перел...40

Приголомшені невиданою повінню світла Магдалинині очі ледве схоплю
вали контури двох монументальних саркофагів-гробниць, приміщених обабіч 
вівтаря.

А поперед нього під сталактитовим сліпучим склепінням — трон із само
цвітів... Трон, що його напевно не мав ані наймогутніший із володарів земних!41

Дивний приголомшливий образ!.. Однак він ніби знайомий Магдалині...
А з глибокого кутка пам’яті, немов скриб із давніх анналів, ця пам’ять 

вичитує... колись читане!.. Так, так! Саме тоді, коли вибиралася до Арима- 
тейськогр, на бажання Марти, по келех атлантів..> читала... у Сіліуса Італікуса!.. 
В його новій поемі... Так описував у тій поемі Сіліус Італікус гробницю 
володаря Бебриксів та його доньки Пірени...

Нестримна, як цей потік, що вічно плаче тут за нею, кинулася Пірена з
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гірських вершин додолу, шукаючи Геракла та його кохання... Але знайшла 
собі смерть... Ще й тіло її оглодали дикі звірі... Тільки наймення своє лишила 
цим горам Піренеям, шо їх Геракл накопичив на могилі закоханої Пірени.

А на казковому троні вже з’явилася постать...
— Пірена?.. Її тінь?..
Чому ж золото вогненних кіс, мов ауреолом, оточує її голову? Чому 

прикрите білим завоєм... як у самої Магдалини?..
Поглянула в обличчя — і відсахнулась: бо, як у дзеркалі, побачила свій 

власний образ!
Двійник!.. З тіла і крові — двійник! Помалу простягає до Маріам руку й 

цим рухом ніби розсуває стіни велетенської печери...
Вони зникають. А з ними — і гробниця, і потік...
Пересіяне легкою хмаркою місячне сяйво падає свіжою росою, дотикається 

Магдалининого чола, немов ніжно гладить його...
А Маріам чує свій власний голос:
— Оглянься! Бачиш: пропав за тобою слід твого шляху. Бо ж із висот, до 

яких прямуєш, можна впасти й розбитись... Не задержить, не підтримає тебе 
жодна сила... Зійти відціль, щоб «вернутися додому» — неможливо...

Магдалина оглянулась: довкола гострі скелі, кам’яні стіни... Між ними 
нема стежок, якими могла б зійти людська нога... Тільки кам’яні гостряки, 
високі гребені випинаються до неба... немов силкуються розпиляти його!

Аж не може збагнути Маріам: як же вона прийшла сюди?
Вітер жене невловні хвилі повітря і розвіває завої двох жінок, що стоять 

над бездонним проваллям. Обидві — одна й та сама Марія Магдалина.
Тільки в одної в руках — келех. Друга не має нічого.
У прозорих очах тієї другої, що без келеха, прохання й сум. Але її очі 

непорушні. Не ховаються під лагідну тінь повік, не міняють виразу.
— Хто ти? — зривається з поблідлих уст Маріам.
І раптом розуміє: вона — сліпа!
А та друга, не міняючи виразу очей, відзивається тихо: — Я твоя власна 

сліпота!.. Пітьмою-бо шукань приходять до Світла...
Промовила й зникла... А з нею розвіявся ше завій імли...
Магдалина йде все вище...
Глянула... А там далеко, у глибині, вмостився світ у місячних проміннях і 

спить у сяйві снів... — «снів землі»!..
— Світ — то велика кратера... велика посудина, що в ній змішані п’янливе 

вино й кришталево чиста вода! — прошепотіло Магдалининою думкою.
Прозора тінь торкнулася Магдалининого обличчя. То вітром кинуло 

легеньке покривало!.. Притримала його рукою й оглянулась...
Із синіх тіней виступило... немов дев’ять чорних муз, бо ж не білі, а чорні 

на них туніки, як на друїдських жрицях. Мов хор з Есхілових трагедій!
Уклонились поважно, врочисто і стали, як почесна варта, по чотири з 

боків, а дев’ята, закосичена дрібними листочками омели, опинилась попереду 
Магдалини й повела за собою когорту муз!

Нерухомі, безмірно великі скелі обступили прудкий потік. Роззявили пащі 
гірські прірви та, ненаситні, пожадливо п’ють мелодію води... А вона кидає 
снопами ніжних звуків, що гуртом зливаються в голоси громів... Аж тремтять 
провалля!

Але слухає того стихійного співу і старий бард-співець... Схилився сивою 
головою над білою із слонової кістки вирізьбленою арфою... Виглядає, як 
мистецька скульптура, вимодельована рукою Часу...

Бард углядів Магдалину. Але наслухає співу вод. Ловить його, зачаровує у 
свої струни...

А мовчазні чорні музи приготовляють багаття...
Чекають, щоб запалити його аж тоді, коли сім посвяти их зір, Ursa Major42 

небесного «воза Абеліонового»43 відіб’ються в сімох заглибленнях-мисах, вирубаних 
у кам’яному вівтарі й наповнених дощовою водою, як кажуть друїдські приписи44.

Полум’я прокинулося, юне й буйне, як молодість. Воно жартує і рветься 
догори...

У ту мить, як сім зір Великої Ведмедиці увійшли в люстральну воду 
вівтаря, бард заспівав.
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А перед вівтарем з’явилася дівчина, майже дитина, накрита довгою 
наміткою, та двоє молодих жерців. До них підійшов і старий бард.

— Баовуаі! — вилітає птахом з сіті п’ятьох голосів невідоме Магдалині 
слово, яким кличуть друїди того, хто в образі Нествореного Світла прийде на 
цей світ, щоб не залишилися сліпими в пітьмі ті, що чекають Світла45.

Співає сивоволосий бард:
— Не навчали ми людство про Божу Істоту.
Наші співи — лише хвала та пошана.
А кому? Ми сказати не можем,
Бо наймення не знаєм його!..
Ми співали про болість і щастя,
Бо то сестри вершин!..
І світив наш маяк, світелко убоге!
Світив він по хащах оман,
Над безоднею смерті й жаху.
Стежками шукань ми ішли...46

Доспівав старий бард і метнув свою арфу в багаття.
За ним наблизилась до вогню жриця. Скинула з себе намітку й постелила 

її на вогонь.
Дівчатко, що мало стати віщою дівою, відрізало гострим блискучим лезом 

пасмо свого довгого ясного волосся й кинуло в полум’я. Воно знялося 
вогнистим язиком і полетіло вгору.

Один із жерців пустив димом свій плащ:
— Не в одежу тіла — у безсмертність хай одягається дух!
Знову приступив бард і подав іншому молодому жерцеві бурштиновий 

келех:
— Збери до келеха попіл спалених речей!47 — промовив. — Цей бурштин 

є зв’язком теперішнього світу із давно згаслим, від якого лишився тільки 
попіл. Бо все, що маємо сьогодні, колись почалося... А бурштин — лише 
мертвий фіміам48.

І бачить Маріам, як розпливаються снами-привидами дев’ять чорних муз... 
жерці, жриця, дівчатко... вівтар і посвятний вогонь...

Тільки бард-співець залишився біля Магдалини. Схилив голову й озвався:
— Прийшов нам час відійти. Рушимо в країни, де людські душі ще такі 

близькі душам лісів і потоків, що здібні розуміти тільки їхню мову. Бо більшого 
не здолає прийняти їхній занадто ще молодий дрімлючий дух...

Вранішній промінь пробудив-освітив сонні в пітьмі сталактити.
І вони запалали, як вогні смолоскипів, знерухомілих ще перед тисячами 

літ... Засяяли скам’янілі вогні водограїв, засвітились іскристі колонади.
Магдалина вбирала цілою істотою цю сяйливу красу.
А душею швидко-швидко пролетіла згадка про те, що чула від римлян 

про таємничих друїдів:
«Вони несуть перше проміння релігії й науки ледве ще пробудженому 

людському духові. Подають перші початки культури таким способом, яким 
ці напівпробуджені ще людські інтелекти можуть її прийняти.

Коли ж ці примітивні душі починають думати, проявляти ініціативу, жити 
вже людським розумним життям, а не піввегетативним, друїди відходять. 
Зникають так само таємничо, як і з’явились. Хоч ніхто їх не переслідував і не 
гнав».

Куди ж ідуть вони? Куди зникають.? Того ніхто не знає.
Але знаходили друїдів та пам’ятки по них лише в дрімучих лісах49, у диких, 

непривітних горах50, на суворих морських берегах51 північних морів...

Як зветься те місце, що на ньому стою? — злетіло нарешті з Магдалининих 
уст.

— Castellum Montis Securi52, Замок Гори Спасіння звуть римляни ці не
приступні гори. Mont Salvat53 зватимуть дальші людські покоління це місце... 
Зватимуть у співах, легендах, коли вже й само слово «друїд» стане казкою!.. 

І зник друїд, сам як срібна казка, в золоті ранку...
Розплився останньою хмаркою опалевої імли...
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Магдалина лишилася сама, в самому серці Гори Спасіння54, звільнена від 
останньої примари, що переслідувала її,— від минулого!

1 Родан, сьогодні Рона.
2 Кантабри (борони Боже, не кентаври!) та кельт-ібери — прадавні народи, що населяли 

Іспанію та південну Францію (Гасконь).
Кельти, прадавній нарід, що населяв у передісторичні часи майже всю середню Європу. 

Потім відсунувся до Галлії (Франції), Іспанії та аж до Британських островів.
Ібери, найстаріший з народів Європи. Населяв Іспанію, південну Францію та частинно 

Італію. Всі ці народи були підвладні Риму, тому мусіли знати латинську мову та трохи 
грецької, яка вживалася серед римлян, а головно серед мандрівних грецьких торговців.

3 Тро-Дц — друїд, перероблено римлянами з кельтського слова tro-hid.
4 Porta Veneris — сьогодні зветься Port Vendres — майже на межі Франції та Іспанії. У старі 

часи вислів «був у Порта Венеріс» означав «був на краю світу».
5 Толоза — сьогодні Тулуза.
6 Дехто пояснює, що друїди вірили в перевтілення. Але це заперечує їхня віра в загробне 

життя.
\  8, 9, 10 3 рибальських легенд Камарги й побережжя південної Франції.
11 Массілія — сьогодні Марсель.
12 Beaumes, Бом (Бальзам) — у департаменті Воклюз у Франції. Місто існує ще й нині, 

але тоді, за часів Магдалини, жодного міста ні села там не було. Зате сьогодні тяжко там 
знайти ліси. Бо славиться ця околиця дуже добрим вином, що зветься також «Beaumes».

13 Цілком історично, перша християнська церква на півдні Франції була в нинішньому 
місті Марсель (Marseille), де Лазар був першим єпископом і де донині спочиває його голова. 
Тіло св. Лазара спочиває в місті Autun (Saone-et-Loire).

14 Уперше св. Евхаристія дістала назву «Святих Тайн» (Saint Mystere) у Массілії (Марселі).
15 Власне, вперше встановлені богослужіння. З архівів і з легенд південної Франції.
16 3 дуже старої перської легенди.
|7, 18 3 перських старовинних легенд.
І9, 20 Історично.
21 В місті Saintes, що є ще Там і нині, у храмі спочиває тіло св. Сари, патронки циганів, які 

ходять туди на прощу щороку в тиждень по Великодні.
22 3 легенд про Тараску.
23 Друїди, може, єдині з жерців усіх часів, іцо погорджували золотом, і не тільки самі його 

не приймали, але й своїм вірним не дозволяли його брати.
24 3 легенд тулузьких. «Чорний ставок» є недалеко від Тулузи.
25 «Habet aurum Tolosanum» — «Має тулузьке золото». Така приказка була, дійсно, у римлян.
26 За тарасконськими легендами.
27 Друїди не мали кам’яних храмів, лише вівтарі в лісі. Самі мешкали в куренях.
28 Тарасконська легенда про св. Марту й Тараску, від якої названо місто Тараскон. Згадка 

про Тараску ще була така жива в Тарасконі, що коли в м’ясниці («карнавал») вулицями ходили 
різні процесії машкар, завжди «водили Тараску». Були навіть прислів’я: «Нема процесії без 
Тараски!», «А він (чи вона) вже й тут: як Тараска в процесії!»

29 3 південнофранцузьких легенд про Магдалину.
30 Дуже улюблена грецькими філософами думка.
31 3 міфа про Ероса і Психе.
32 Аутентичний текст із Геракліта.
33 Геракліт — грецький філософ (576 — 480 перед P. X.). Особливо улюблений авторкою.
34 3 піренейських легенд про Магдалину.
35 Жиди називали його Мертве море, бо через велику кількість асфальту в ньому не було 

живих тварин.
36 Ессеяни — дуже стара (ще з доби Макавеїв) жидівська релігійна група, дуже близька 

своїми ідеалами до ідеалів християнських.
37 Легенда про «Чорні води» друїдів та дельфійські скарби зібрана авторкою в околиці 

Арієжа (Ariege). Але згадують її також латинські та грецькі автори. Тільки одні подають, що 
сталося це після здобуття Дельфів року 279 перед P. X. Інші відносять це до р. 70 по P. X. Тут 
можна прийняти, що це сталося двічі. Але мешканці Арієжа, звичайно на основі переказів, 
одноголосно твердять, що це сталося «ще як Христос не народився»!

38 Піренейська легенда про Білу лікорну-однорога.
39 Друїдські жриці, дійсно, носили тільки чорну одежу, дарма що у всіх французьких
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підручниках та на шкільних святах і під час «роздачі оцінок» (авторка-бо від 10 років життя аж 
по університетські дипломи студіювала у Франції) завжди друїдські жриці зображалися в 
довгих білих шатах, з зеленим вінком, на голові, як римські весталки! Певно, це робилося на 
основі записок Юлія Цезаря, який не бачив ніколи жодного друїда. Бо друїд Дівіак, єдиний, 
якого описує Цезар, «ніколи не розставався з своїм щитом і мечем»... що їх жоден друїд не 
смів носити! Бо друїди осуджували війну, їхніми присягами-шлюбами було їм заборонено 
носити зброю і вбивати... отже, певніш за все, той друїд Дівіак був таким самим «друїдом», 
як... і сам бойовий Цезар! Він лише прикидався друїдом!

40 Усі ці образи взяті не з гарячкової фантазії авторки, але це дуже слабе зображення в 
словах того, що вона бачила в підземних печерах Арієжа, в Ломбрів, коли вона в молодості 
«ганялася» за легендами про святий Грааль та Гору Спасіння, Montsegur (Монтсепор) на півдні 
Франції, та Monserrate (Монсеррате) в Іспанії, де, за легендами, був схований св. Грааль. 
Правдоподібно, обидві ці гори спаєні підземними ходами. Авторчині «приятелі», іспанські 
цигани-контрабандисти, не раз пропонували авторці цих рядків провести її «без віз» з Іспанії 
до Франції. Але тому, що це було ще до першої світової війни, в якій авторка дістала два 
військові «георгіївські» хрести «за храбрість», то ще не випробувана храбрість авторки, тоді 
лише двадцятилітньої дівчини, на таке підприємство не зважилася...

41 Все це дійсно є в печерах Ломбрів, тільки зроблене не руками людей, але самою природою. 
А Сіліуса Італікуса авторка читала вже далеко пізніш, ніж все те бачила власними очима.

42 Ursa Major — Велика Ведмедиця.
43 Іберійська назва того самого сузір’я.
44 Друїдські обряди.
45, 46, 47>48 Із друїдських обрядів.
49 Найдовше друїди задержалися, ба майже до XIII століття, в лісах Литви.
50 У Піренеях.
51 У Бретані (Північна Франція, не «Британія»! Хоч і там були.)
52 Montis Securi, власне: Гори Помочі.
53 Mont Salvat, Гора Спасіння, провансальською мовою.
54 Провансальські й русільйонські легенди про Марію Магдалину говорять, що вона довший 

час жила на горі Montsegur. Назва, перероблена з латинського Mons Securus. Там нібито сховала 
келех св. Грааля. «Грааль» — також провансальське слово, «gresal» (грезаль), якого донині 
вживають у Провансі. Означає воно «посуд». Гора Montsegur грала велику роль за Альбігойської 
війни (XIII століття). За легендами, там сховано скарби альбігойців, що їх звали ще «катари» 
(Cathares — чисті). Але серед цих скарбів найдорожчий був св. Грааль. Однак його «вивезли 
підземними ходами» аж в Іспанію (це не так далеко!), де сховали у горі Монсеррат... То ж ті 
«ходи» існують!

Чому я цікавилася ціле своє життя цим св. Граалем? Бо не за легендою, але цілком 
документально історично, один із далеких предків моєї матері, альбігоєць Гільєльмо де Кастро, 
втік на Україну.

А в XV столітті в Україну прийшов ще інший предок, де Кастро — Карлос. Його історію я 
розповіла в повісті «Предок», виданій та вже вичерпаній (р. 1937). Чорновик рукопису маю. 
Рід де Кастро, нащадків Гільєльмо, існував ще в Україні перед першою світовою війною. Я їх 
знала. Були вони добрі католики й ображались, коли їм хтось нагадував альбігойців. Я також 
добра католичка. Саме тому й цікавлюсь св. Граалем та альбігойцями.

XII. ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ
Каїв лист не знайшов уже Прокули в Юдеї. Мусив доганяти прокураторову 

дружину...
Перейшовши ж Юдею, міг би той лист почути багато дивовижних чуток...
«Прокуратор Пилат цілком ошалів з кохання до мідянокосої гетери з 

Магдали!»
«З ревнощів вигнав з дому сина! Того, знаєте, що то носив її на руках під 

час землетрусу в Тиверіаді!»
«Заслав на вигнання дружину!»
«Юстіцію?»
«Аякже! Щоб не перешкоджала!»
«Дарма, що Понтія Прокула нечувано принижувалася!»
«Подумайте, навіть у себе приймала гетеру!»
«Та коли б тільки у себе приймала! Ні! Сама-сама, як прохачка, до неї 

приходила!»
Але більшість ставилася до цих чуток як до спліток: надто неймовірні
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були вони. До того ж поводження та вдача прокуратора давали багато іншого 
матеріалу язикам, що мали подостатком дозвілля.

Але було чимало й таких, що бодай із злорадності хотіли тому дійняти 
віри. А цю «віру» підкреслювали деякі «безперечні факти».

Цілком відверто Пилат поставив на ноги римську карту1, а частинно й 
військо, щоб за всяку ціну розшукали Лазареву родину. Навіть проголосив 
грошову нагороду тому, хто вкаже правильний слід.

Хотів безпосередньо почути про діяльність юдейського вищого духовенства.
І сам не сидів без руху.
Був і в Цезареї, і в Тиверіаді. Заїздив і до Єрусалима... Ніби ніде не знаходив 

собі ні місця, ні спокою...
— Маріам глузує з прокуратора! — потихеньку пустив чутку Єгонатан. — 

Вона ховається навмисне, щоб піднести собі ціну!
Ця стріла була отруйна: брала на глум цезарського намісника й дратувала 

побожну юдейську еліту.
Не були байдужі до цієї думки й римські урядовці, й військова старшина. 

Бо римляни не любили подавати причину до осмішування себе.
Природним наслідком цих чуток і фактів були нові доноси до Рима.
Щоправда, цього разу не закидали Пилатові державної зради, але образу 

Прокулиної честі, зневаги римської матрони, приниження римського 
престижу й гідності римського урядовця. А передусім, зневаження посвятного 
для римлян стану подружжя!

Принагідно згадувалося також, що прокуратор своєю негнучкістю сам 
провокує населення до заколотів... Бо ж нарід ізраїльський визнає закони 
римські, даючи немало доказів, що шанує їх... Хто ж бо на світі не знає 
мудрості римських законів?

І Пилата заплутували все дужче в міцні сіті — і римляни й аборигени. Але 
ніхто не виступав на відкриту боротьбу, дивуючись на велику освідомленість 
прокуратора про всі задуми й плани тетрарха та духовенства.

Пилат задихався в лабетах цих лукавих інтриг, так органічно йому нена
висних.

Втомлений, змучений до краю, йшов напролом. І, нарешті, збагнув, що 
перестає володіти собою...

Тоді замкнувся в своєму цезарейському палаці й не приймав нікого.
Цілими днями, а часом, і ночами, блукав алеями своїх садів. Або дивився 

на танець хлопчика з цапком і нічого не бачив за своїми думками.
Одного дня згадав за Йосифа Ариматейського й викликав його.
— Що ворожать Римові юдейські пророки? — запитав між іншим приятеля.
І лише хитав головою на Йосифові вияснення, що юдеї мають пророків,

правда, але то не «ворожбити». Вони не пророкують на запитання. Цікавить 
їх тільки доля ізраїльського народу та ті ознаки, з яких пізнається прихід 
Месії.

Пилат тільки махнув рукою. А за хвилину, немов сам до себе, думаючи 
вголос, промовив:

— Гадаємо, що страждання наші приносять нам болісті, невдачі, розча
рування чи смерть близьких... А джерело всіх терпінь одно: неможливість 
пізнати, що є істина... в чім вона... й де її шукати... Вона, Йосифе, як той 
твій келех дорогоцінний... Така вона почесна, така таємнича, незрозуміла... І 
ми, шукаючи її, раз у раз плутаємо її з найрізноманітнішими речами, до неї 
ніяк не подібними... Не лише знайти, але навіть наблизитись до неї ми не 
здатні!

По хвилині мовчання додав:
— Часто згадую той келех... Коли б я міг побачити його?.. Коли міг би ти 

прийняти мене в себе?
І впав майже в розпуку, довідавшись, що Йосиф уже не має в себе 

посвятного келеха...
— Як же було можна?.. Хто ж знає, чи довезе його Маріам до Рима?!
Не знав про те Ариматейський, бо не було ще жодних звісток від

Магдалини. Не міг навіть довідатися, чи відпливла, і з якої пристані. Але 
знав, що саме у той час, коли мала почати подорож до Рима, єрусалимські 
священики переловили Лазареву родину та більшість його слуг у Тирі.
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Було відомо, що всіх їх знищено, бо під час хуртовини пущено в море на 
старій барці без весел і без вітрил, без їжі й без питва...

— Чи була з ними Маріам, того не знаю. Мабуть, як вернусь додому, 
знатиму. Маю одну дівчину, якій на долі Магдалини дуже залежить. Але я 
твердо вірю... більше! — я певен, що келех не загинув і... може, захистив 
Магдалину більше, ніж Магдалина захистила його...

Дивився, немов не на зовнішній світ, а лише в своє серце. Тепер Йосиф 
Ариматейський був завжди такий: замислений і заглиблений у себе.

— Так, — додав по хвилинці мовчання: -* Келех урятує не лише себе, але 
й Магдалину...

Однак Пилат не мав тієї віри й був іншої думки:
— На Рому й Немезиду!2 Говориш щось несамовите, Йосифе! Смерті 

Магдалининої родини я не подарую юдейському синедріонові! У цьому вони можуть 
бути певні!.. І Маріам з келехом знайти мушу! Хоч би у воді, коли не на землі! 
Йосифе! Ти знаєш таємні науки! Скажи мені, чи я знайду келеха? Де його шукати?

І дивний був Йосифові небувалий вираз Пилатових очей...
Однак відповів непрямо:
— Раббі казав: «Шукайте — і знайдете!»
Пилатове обличчя заясніло.
— Так я знайду келех! Знайду! Чи на землі, чи в глибинах вод!.. За життя 

чи по смерті...3 Хоч би довелось шукати аж у Тартарі!4
— А пам’ятаєш, що я тобі говорив, коли показував той келех? «Хто йде за 

ним, тому в дорозі його сліз не обітре ніхто!»
Пилат знизав раменами:
— Кожний з нас плаче на цьому світі! Хоч часами й без сліз... А чи може 

хтось обтерти ті невинні сльози?..

І почалося ще гарячковіше шукання витанійської родини, а Марії зокрема. 
Вжито всіх способів і всіх заходів, якими розпоряджав намісник цезаря в 
Юдеї. А це долило ту останню краплину до вже й так переповненого злобою 
та зрадою келеха ненависті, що його так завзято приготовляли для Пилата.

Тож, нарешті, промовив Рим.
Мова його, як завжди, була лаконічна й невідмовна:
— Сесіеге раїгіа!5 — дістав наказ Пилат.
Було більш як на часі спинити пусті балачки, недопущенні для величі 

Риму, і прибрати до рук Юдею, що, фактично, вже чималий час була без 
прокуратора.

В дійсності, це вигнання не було карою Пилатові. Воно лише давало 
можливість непомітно усунутись у тінь. Бо Рим не забув і відібрав твердому 
правителеві Юдеї його заслуг.

Пилатові було дозволено замкнутись у своїх маєтках, розкинених у Галлії, на 
берегах Родану6. До його величезних латифундій кало Вієнни7 ще додано чималий 
простір родючої землі благословенного півдня галльських провінцій8 аж по Массілію.

Цей подарунок не осолодив Пилатового огірчення, хоч огірчення не було 
таким надмірним.

Маючи розв’язані руки й вільний час, Понтій міг присвятити всю решту 
свого життя шуканню келеха.

Єдине, що було гірке Пилатові, це те, що йому відбирають можливість 
порахуватися з Антипою та первосвящениками єрусалимськими.

Також було жаль, що ясну формулу «сесіеге раШа» — «покинути батьків
щину» треба було розуміти літерально: на справжню батьківщину, до Тарра- 
гони, Пилат вернутися не смів. Може, саме там, у Кая, й міг би знайти 
відомості про Марію...

Також не можна було тому, кого висилали на вигнання, вернутися до 
Рима. Це дуже в’язало руки.

Але для пом’якшення присуду, а особливо для підкреслення неодіозності 
наймення Понтіїв у Римі, таррагонським претором призначено знову Понтія Кая9.

Вчинки сина та його заслуги перед державою мали закрити помилки батька 
й відсунути тінь, що впала на старовинний рід Понтіїв.

На Родані Пилат не вибрав собі розкішної вілли із статуями, портиками й
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дорогоцінними мистецькими творами, що все дужче замішали староримську 
простоту.

Його осідком стало мале, майже дике село, що про нього напевне сказав 
би Варрон10:

— ...Кие уегиш ЬагЬагитяие".
Не було тут ні усміхненої, блакитної далечіні, ні гомінкого моря, як у 

Таррагоні! Тільки озивалися до самітника Понтія .величні голоси лісів та 
незчисленного птаства, що в них розкошувало, як у справжніх пралісах.

Скрізь по високих узгір’ях, як лави побожних прочан, що прагнуть 
піднятися усе вище до неба, пнулися терасами старезні велетенські дерева. 
Вони панували над цілою місцевістю.

У маєтку, відповідно до розлогості приналежних до нього лісів, ланів і 
пасовиськ, були просторі, великі будинки. В них вміщалося багато людей, бо 
ж великі земельні простори потребували робочої сили.

Панський дім стояв, як було тодішнім звичаєм, серед будівель. Немов 
храм посеред військового табору! І дійсно, маєток дуже нагадував собою 
військову колонію. Весь денний порядок праці й відпочинку розплановано 
так, як вояцькі вправи по таборах.

І це сподобалося Пилатові.
Гадав: поки розіслані скрізь посланці привезуть відомості, де може бути 

Магдалина з келехом магів, він згадає свої молоді літа й буде сам керувати 
працями маєтку. Але швидко виявилося, що землі, яких Пилат взагалі раніше 
ніколи не бачив, тепер не потребували його особистого нагляду.

Залишалося погодитись із давньою сентенцією колишнього приятеля й 
друга з молодечих літ, Руфа з Таррагони, який говорив:

— Земля — як жінка: коли її покинути, хоч і ненадовго, вона стає чужою!..
Тим часом кожен роданський уіііісив12 того чи іншого фільварку був такий

відданий своїй праці й так вправлений у найменших подробицях господа
рювання в тутешніх обставинах, що без очевидної шкоди для справи їх не 
можна було не тільки усунути, але навіть коректувати.

З перших же днів господар переконався, що всі його розпорядження 
були шкідливі й не відповідали місцевим умовам. А Пилат твердо тримався 
засади, що неуспіх всякого приватного підприємства, особливо ж аграрного, 
є явною шкодою для держави, чого добрий сіуів гошапив13 не може собі
ДОЗВОЛИТИ.

Пилат, що був так дуже призвичаєний до безперестанної праці, несподівано 
залишився безчинним глядачем, без власного субстрату, без своєї стихії, всіма 
покинутий... Уперше в житті почув себе дійсно старим, нікому і ні на що не 
потрібним!..

І погас.
От прогуло над головою, як вітер, минуле вже життя... Вилилось бурхливим 

потоком, зриваючись із стрімких скель, лишаючи на ущелинах шумовиння, 
а на дні — гіркий осад і оману...

Що ж лишилося у басейні життя? Пригорща каламутної, багнистої «води 
життя», що просочується далі... Затримувати її марно! І... чи ж варто?

А скільки було проектів, планів, мрій!.. І тепер, може, найприкрішим 
здавалося саме те, що більшість тих планів, проектів, мрій здійснено доцільно, 
продумано, з користю для себе, своїх близьких і держави...

А от же, виходить, ніби все це було непотрібне... марне... безглузде!.. Ні він, 
ні його родина не користуються й ніколи не скористаються його надбаннями... 
А Рим? Мав би це все й тоді, коли б Понтія Пилата взагалі не було на світі!..

Були то тяжкі думи... Але чи не найтяжчою була думка про Прокулу...
Її відсутність підкреслювала чорною лінією жалоби повноту його самітності 

й опущеності.
Але Виходу не було.
Вимагати її повернення? Римський патрицій та equesм не міг собі дозволити 

цього! Завернути можна хіба рабиню — але не матрону.
Просити? Як Катул!^-— Лесбію?16 Це не личило ані його вікові, ані його 

гідності.
А втім, Пилат знає Прокулу! Знає й те, що вона ніколи не забуде і ніколи 

не простить йому його зламу.
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Юдей Йосиф з Ариматеї, один із найближчих приятелів Раббі Галилен
ського, простив Пилатові його злам, хоч цей злам привів до смерті його, 
Йосифового приятеля, Раббі...

Але Прокула?
Прокула цюго зламу ніколи не простить! Дарма, що нікого з її близьких цей 

злам не привів до смерті. Але... скинув Пилата з п’єдесталу, на якім він стояв для 
Прокули!..

Кай?
Для кожного юнака життя починається тільки від нього самого! Від 

хвилини, коли він самостійно, як юний орач, покладе свою руку на плуг 
життя!

У нього своє щастя, свій світогляд, свій світ!.. З його листів, аж надто 
нечастих, стриманих і з виразним підкресленням синівської пошани, Пилат 
вичитував ненаписане: син, як і дружина, перестав бачити в ньому взірець 
для себе.

Причина? Злам! Упадок з п’єдесталу!..
І от, як старий пень, що з нього виріс молодий і сильний паросток, Пилат 

може мовчки трухлявіти в своїх неоглядних лісах...
Чекатиме, поки не вдарить у нього грім... або поки сам собою не 

спорохнявіє. А вітер рознесе його безвартісну порохню... Отож, як старому 
пневі, родиною йому міг бути тільки ліс...

У ньому знаходив Пилат повну самотність, інколи протягом цілого дня 
не говорячи ні до кого жодного слова...

В нечинності та зневірі в життєву мету, Пилат швидко трухлявів... І в 
міру, як слабшало в ньому бажання жити, міцнішали немочі, яких не 
поборював, поки вони були тільки в зерні. Ще недавно твердий, грізний 
прокуратор Юдеї з кожним днем ставав тихіши#, безпомічно слабший. Був, 
як безнадійно хворий, шо для нього ясне одно: незабаром прийде кінець.

Останнім листям обсипались думки... Навіть уже не тяжіли журбою чи 
болістю! Були безвартісні. Справді, як сухолист, що йому вже ніхто й ніщо 
не може повернути ні життя, ні барви...

— Ніхто й ніщо! — промовили Пилатові уста.
І звук власного голосу пробудив його до дійсності.
Пилат був сам, як і завжди тепер. Не хотів бачити коло себе нікого, навіть 

свого лікаря.
Однак чутке вухо виявило чиюсь присутність у шелесті зелені, що обвивала 

терасу.
Пізнав раба Едуена, одного з тих небагатьох, що не були відпорні панові 

та що їх послуги він приймав без незадоволення й роздратування. Невільник 
стояв у покірливій позі, прохаючи дозволу на слово.

Пилат дозволив поглядом. Тоді Едуен з радісною усмішкою почав вимо
тувати із свого плаща щось темне.

Вираз рабового обличчя став милий, приязний, співчутливий. Немов не 
до пана, а до рівного собі віком і становищем прийшов, як приятель.

— Ясний пане! — всміхнувся радісно на повний рот. — Я приніс ось що!
І на простягнених руках, як подають на стіл полумисок, Едуен подав

панові живого молодого зайчика.
Звірятко спокійно дивилося гарними, як вогкий агат, чорними очима на 

нове оточення й незнайому постать. Ворушило чорними вушками, однак до 
втечі не схоплювалося. Навпаки, довірливо витягло сірувато-гніду голівку, 
коли Едуен поклав його панові на коліна.

Пилатова рука машинально доторкнулася м’якенької вовни звірятка.
А Едуенове обличчя освітилося людською приязню, без тіні рабської 

підлесливості. Зігнувшись, і собі погладив чорні вушка зайчатка, що гнідо- 
сірою грудочкою вмостилося у фалдах білої м’якої Пилатової туніки.

— У лісі, ма-а-нюсінького знайшов його... — показували вищербленого 
зуба Едуенові уста з-під довгих звислих вусів17.

— І от... приручив!18
Підняв на Пилата несміливий погляд.
Але голос раба діткнувся Понтієвого серця, як рука приятеля, що стискає 

дружню руку...
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— Не галасливий... тихесенький!.. Може, розважатиме ясного пана...
ТІилатові пальці знерухоміли на пухнатій спинці тваринки.
Щось затремтіло в серці твердого прокуратора Юдеї... Щось озвалося 

далекою луною...
Хотів промовити, але слів не знайшов, на очі набігали сльози... Тільки 

хитнув головою... давнім звичаєм — двічі.
Едуен зник.
А Пилатові ше довго здавалося, ніби Прокулина тепла рука теплим дотиком 

затрималася на його повіках...
Раптом почув себе ще меншим, безсильнішим і таким самітним, 

покинутим!..
Важко зітхнув:
— Жаліють мене... навіть власні раби!.. А вона... вона...
І голова з твердими рисами, з гіркою глибокою зморшкою біля опущених 

кутиків уст, опустилася ще нижче...

З того дня на кожному кроці Пилат помічав вияви співчуття у своїх рабів: 
і в несміливих поглядах їхніх, в обережних рухах, в зітханнях, що іноді 
зривалися з їхніх уст. Розумів, що в тому проглядає людська добрість, а не 
слухняність чи страх невільничий.

І це гостро пекло колишнього можновладця... Як милостиня... від якої не 
міг відмовитися, щоб дожити віку!..

Лікар Антимах, мовчазний грек, був єдиною особою в маєтку, що знала, 
з чого починати розмову, й могла викликати Пилата на розмову.

Але лікар також бачив, що його пацієнт, хоч фізично ще дужий, не потриває 
довго, бо не хоче жити!

А все ж таки часами лікареві пощастило викликати Пилата на розмову. 
Тоді, як у власних думках, вимовлених уголос, Пилат шукав пояснення своєї 
меланхолії. Але для цього мусіла з’явитись причина.

А такою причиною був або синів лист, або повернення когось із посланців, 
що приїздив повідомити про повну відсутність слідів Магдалини після 
відплиття барки з Таррагони...

На Таррагоні обривалися всі сліди. Власне, це була тільки єдина літера на 
табличці, замість цілого слова... Відпала навіть можливість якихось припущень! 
Для мозкової чинності залишалась тільки одна сфера — згадки! І тільки оті 
спомини про минуле були єдиним субстратом, на якому Пилат ще тримався 
при житті.

Але Пилат не хотів наслідувати всіх римських сенаторів на відпочинку, 
що .на старі роки писали свої мемуари. Про що, власне, міг би він писати? 
Впускати юрбу в своє інтимне життя? Життя з Клавдією Прокулою?

Чи про те, що його переможено підступом і лукавством?
Чи виправдовуватись, що перемогли «переможені», на яких він наступив 

своєю сандалею? Якими так погорджував, що навіть не вважав потрібним 
тримати в Єрусалимі цілої легії вояків? І знов повертався до основного 
питання: що ж, власне, звалило його?

На око виглядало, ніби той процес у Пасхальні дні...
Але процес був тільки приключкою. І Пилат зловився на ньому, як 

жовтодзьобе пташеня в сильце, що його наставив негідник без сили, без 
честі, без сміливості!..

Дійсно, фатум20 не тільки посміявся над Пилатом, а просто плюнув йому 
в обличчя!

І знову, як після процесу в Єрусалимі, Понтій перестав спати...
— Помре нам пан!
— Швидко помре! — перемовлялися невільники.
Але що невільникові панова смерть? Помре цей, буде інший! Хіба 

здихаєшся рабства смертю пана? А все ж таки невільники співчували. І 
знайшовся навіть такий, що пожалів пана не тільки словами, але й учинком.

— Ні! Це не чари юдейські, як дехто каже! — прийшов до остаточного 
висновку раб Едуен. — Це заподіяли так нашому панові ображені боги! Боги 
нашої землі. І саме за те, що ставить вище них своїх римських богів! Треба 
одного: перепросити Тараніса та Беліссену21.
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Ось піде Едуен на тяжку прощу в бездорожні ліси... І коли пощастить 
йому дійти, випросить панові здоров’я й життя!..

Умовив управителя, випросився:
— Піти панові по лік!
— Що ж, — міркував управитель, — коли з доброї волі зголошується раб, 

що йому ось-ось вийде воля! Цей не втече. А надто Едуен!

І подався Едуен спочатку вздовж Родану.
Потім звернув у дикі хащі, на несходимі гори, до малоприступних вишин.
Там-бо, в глибоких печерах з таємними входами, виходами й переходами, 

живе мудрість старовіка, дру'їдська, що її римська зброя позагонила аж у 
неприступні нетрі землі22.

Є ще там і жерці й мудреці! Знають вони таємні сили, говорять з ними про 
все!..

Як би ж не знали вони й про ту приховану «істину», що так за нею пан 
побивається?

І чує Едуен, як шепотить вітер у старезних кронах дерев:
— Іди, чоловіче, просто до віщої діви... Вона знає...
Мабуть, що знає!..
Тільки ж Едуена бере сумнів: чи не ліпше все ж таки було б до друїдів? 

Ще змалку наслухався про них чимало. Тато аж двічі ходив до них на прощу. 
Дуже мудрі вони! Аж тяжко простій людині зрозуміти, що саме вони віщують, 
чого навчають...

Золота не беруть. Кажуть на нього:
— Зло! Жовте нещастя!
Подарунків не хочуть. А поміч і ліки дають за спасибі.
Кажуть лише:
— Богові дякувати!
А якому саме богові — не кажуть! Не забороняють кланятися жодному... 

Бо говорять:
— Бог єдиний для всіх... Тільки кожен нарід його по-своєму називає, своє 

наймення дає...23
Незрозуміле це Едуенові... Як-бо це так? Стільки народів на світі, а в усіх — 

один-єдиний бог! Той самий? Ще й нібито всіх, усі ці народи, він один і 
створив?..

Щось тут, певно, не так!..
Дивиться на верхи дерев Едуен, а вони лише вітами хитають, мовляв:
— Де ж тобі, людино, таке зрозуміти!
— І таки правда! — погоджується Едуен. — Де ж би таке можна було 

збагнути?
Зітхає. ЗакруЧує за вухо довге пасмо волосся, що виростив собі, як старий 

звичай каже, на виголеній голові24, — і йде все вище, все далі...
Друїди знайдуть раду! Вони-бо знають багато, якщо не все на світі!
Не дурно ж вони з небесними духами говорять... А духи до них по веселці, 

як по повітряному мості, спускаються...
Аби лише дійти до їхніх печер!..
Там є ті таємні могили невідомих істот... Ніби також людей, але таких, що 

то ще перед людьми Землю-Матір топтали...
Кажуть-бо ті, що знають усе, що вже три тисячі літ обминали дощі ці 

могили, аж поки вони на поверхні землі не з’явились... 25
— Три тисячі літ! — міркує Едуен.
Добре ж, якби він міг собі уявити, чи це дуже довго. Але Едуенова уява не 

вельми велика. Не вистачає її, щоб уявити собі ті істоти, що були ще «перед 
людьми»...

Знає він тільки, що полишили вони друїдам чарівний камінець каллаїс.
Едуен цю назву добре знає! Навіть у дитинстві бачив той святий камінь на 

власні очі! Ба, навіть цілував його!..
Бо то камінь вічного щастя, а дехто каже: камінь вічного життя!26 В’ються 

думки Едуенові, в’ються все вгору й стежки, в доброму, без хижого звір’я 
друїдському лісі...27

Неначе вже веселіше шелестить і гомонить той високий ліс, що з небом
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говорить і над головою людини перекочує хвилі повітряного шуму... Аж 
здається Едуенові, що новою силою наливається його тіло...

Неначе він тільки що вибрався в путь!
Бо ліс — це рідний батько! Рідний дім! Тільки в лісі захист і безпека.
В лісі скрізь їжа! І джерела студені, чисті, співучі... І ліки... й зілля чарівне! 

Все — в лісі!
Та ж у лісі, — в побожному зворушенні оглядається на один і на другий 

бік Едуен, — та ж у лісі таки й самі боги живуть!..
А в хащах, куди не повернешся, ліворуч і праворуч, попереду і ззаду — 

скрізь кують зозулі... Цілий тисячоголосйй хор зозуль!
Крешуть світлі іскри молотками, обмотаними шовком...
І вилітають іскри, легесенькі, срібні, високо-високо... широко-широко... 

аж згаснуть у вогких глибоких лісових пущах... Розлітаються гущавинами, 
вигаслі, як холодні капки... без жодного блиску... Щось розпирає широкі 
груди варвара. Туга чи щастя?

Якби Едуен знав, що це таке?! Таке-бо воно йому незвичайне... без назви 
те почуття... й таке п’янке... гарне!

Почуття волі, свободи...

— Так кажи! Кажи ще раз, Едуене! Мідяно коса та пророчиця, кажеш?
Допитується й перепитує Пилат. І не може відвести погляду від галузки

омели, від оливного віття та тернових шпичок, що їх приніс йому Едуен із 
своєї прощі до дру'ідів.

— Так кажи! Кажи ще раз, Едуене!
Пилатова думка спалахнула давно вже забутою радістю:
— Вона це!.. Магдалина! Вона!
І збудилась так давно вже приспана енергія...
Зазвучала в ній якась нова, раніш незнана Пилатові нота.
Було в ній щось тепле, хвилююче, що викликало тремтіння серця...
Поривало подивитися на всіх приязно, дати комусь радість, співчувати, 

підтримати, виявити ніжність... Так, ніжність... таку незнану Пилатові!..
Ожила осяйна мрія й освітила прийдешнє... Ні, більш як мрія — надія 

стала, як ростральна фігура на кораблі його життя!
Ці почуття постали такою могутньою хвилею, що залили раптом увесь світ... 

І несли Пилата в невідомий край... у ясні простори... без меж, без кінця!..
Пилат зітхнув з полегшенням, немов скинув із себе тягар, що тяг його на 

дно... З’явилася мета в його житті!
Схотілося жити! Жити, щоб знайти келех магів, цю єдину в світі 

дорогоцінність! А знайшовши, Пилат не пожаліє всього свого майна, всіх 
своїх сил, щоб навіки забезпечити келех...

Вкупі з Иосифом Ариматейським спорудять вони в неприступних горах 
нездобутну схованку для святого келеха... Доглядатиме його пітоніса, Маріам 
з Магдали.

Будуть при ньому сходитися «охоронці келеха», що про них згадував 
Ариматейський. Сходитимуться за великим столом круглої форми, щоб не 
можна було нікому сісти вище або нижче. А стіл має бути з лазуриту сяйливо- 
синього, як небо!..

Пилат, суворий прокуратор Юдеї, мріяв, як... юний Кай!
Раптом надбігла думка: чому Йосиф Ариматейський, чужинець, поход

женням з народу, що знає лише помсту й ненависть до «несвоїх», міг вибачити 
Пилатові, що, маючи владу, не оборонив Йосифового найулюбленішого Раббі?

Згадалися давні зустрічі, розмови з Иосифом. І з них вимоталася думка: 
бо Любов була підпорою Йосифовою!..

Любов, що не погребує жодного людського «права», «справедливості», бо вона 
вишд над усе. їй вистачає самого милосердя, необмеженого милосердя й прощення, 
так само необмеженого, бо вони увільняють від тягарів, від усіх пут...

Тож не чекати й хвилини!
Едуен знайшов дорогу. І Пилат мусить негайно вступити на неї! Ще 

сьогодні вирушає він по келех!
Іншої мети він уже не матиме ніколи!
І летить одно за одним Пилатове розпорядження:
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Щоб за годину був готовий до довгої мандрівки великий прогулянковий 
човен на восьмеро веслярів з доброю каютою.

Щоб негайно понад берегом ви'іхало десять вершників з десятьма вільними 
кіньми...

Щоб погнали ще під ніч восьмеро сильних мулів, навантажених їжею та 
всім необхідним для таборування в лісах...

Щоб на човен узяли всякого запасу на сорокаденну подорож, — таку, як 
була подорож Едуенова.

Едуен дістав волю за принесені відомості. Він і поведе виправу вже як 
вільний. І, як вільний, дістане за це нагороду.

Але, нехай ще, поки будуть скінчені приготування, слово по слову, 
розповість, що казала віща діва.

— Найясніший пане, сказала так: «Захована істина принесе мир душі, 
пораненій тернами». Отже, й дала тернину. Потім сказала: «Як омели, не на 
землі, а на посвятних верховинах треба шукати її». Та й дала омелу. А потім 
ще сказала: «Спрагу серця втишить келех Вічної Радості». Достеменно так 
сказала!

Хто ж, крім Магдалини, міг би говорити такі слова? Хто, крім мідянокосої, 
може знати про «келех», «терни»?..

Він же сам бачив також ті терни на голові Раббі!.. І Магдалина знає, що ті 
терни поранили й Пилатову душу...

І в думку не приходить Пилатові, що та віща діва вершин не може виглядати 
вже такою мідянокосою... Чи ж не проткали ці роки срібними нитками 
Магдалининих кіс? А та віща діва вершин, говорить Едуен, «молодесенька, 
як місяць-молодик»! ~~

Прийшли управителі. З ними лікар Антимах.
— Чи все готово?
— Так. Але надходить страшна хуртовина... Треба перечекати ніч, а виру

шити тільки завтра.
— Що сказав — сказав! — гукнув Пилат, аж затрусилися підвладні.
Не чули ще ні від кого такого голосу й такої владної мови.
— Одужає наш пан! — заговорили між собою раби. — Хоче жити! І житиме!
Лише одно турбує всіх: і лікаря, й управителів, і рабів:
— Як же можна рушати в такий день? Завтра ж бо День Зустрічі!
Сьогодні вночі на недоступних усім, тільки самим друїдським жерцям

відомих верхах, мають зібратись ті довговікі велетні Дужі28, що в їхніх могилах29 
знаходяться шматки каллаїсу...

Щороку восени, коли то заходить над вечір остання літня громовиця, на 
крилах її блискавиць прилітають таємні, тисячі літ уже неживі, велетні Дужі...

Прикладаюсь вони шматки каллаїсу один до одного, щоб скласти з них ту 
Велику Таблицю, на якій написані слова таємного заповіту Передвічної Віри, 
що її розбили та розкидали прадавні люди...

Тож у такий день, власне вечір, ніхто не насмілюється виходити поза 
обійстя. А тим більше — бути на ріці!30

Але пан: «Що сказав — сказав!»
Коли ж лікар, на загальне прохання, насмілився все розповісти, пан зовсім 

став якийсь чудний. Зрадів, як мала дитина!
— Що ж написано на цій таблиці?
Перепитали всіх, що були у дворі: може, хтось чув?
— Чи не написано, — каже пан, — про такого володаря, що «володарство 

його не від світу цього?»
Хто ж це знає?..
Може, й панові відомі друїдські таємниці?.. Може, й він цю таблицю 

читав? Тож такому, звісно, не страшна й остання громовиця напередодні 
Дня Зустрічі!

Того ж таки вечора виправа вирушила — і водою, і суходолом.
А хуртовина вже гонить над вершинами гір свої гуркотливі буруни... 
Корони кількасотлітніх дубів угинаються в поклоні таємним силам. 

Віти лісових велетнів хльостають повітря та хмари, як хвилі — береговий
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пісок... Із сичанням та грізним шумом перекочук-ться зелені хвилі лісів...
Стемнів зелений, як очі кельтських дівчат, Родан.
Фіалкові тіні, мов кружала під заплаканими очима, налягли імлистою 

болоною на гори. Бояться й гори! Зажурені, сумні, немов постарілі...
А блискавиці раз у раз пришпилюють чорно-синю небесну завісу до 

стерплої землі... Мабуть, щоб не звідали смертельники нічого з посвятних 
таємниць вічності.

А дощу нема! І це найгірше, бо ж відомо кожному, що суха громовиця 
кидає на землю смерть.

Тяжко змагаються гребці з силою хвиль...
Рипить, немов стиснутими зубами скрегоче, давно вже не вживаний човен.
Але Пилат нічого не бачить довкола себе. Нічого не чує.
Став на самому передку, закритий від гурагану рострою, та дивиться вперед. 

Там, напереді його мета!
І бачить: просто на нього йде людська постать...
Буйна радість, нестримна, як буря, що шаліє довкруги, пориває Пилата.
Те, чого він шукав, само йде до нього!
Не доторкаючись навіть кінчиками ніг до спінених хвиль, осліплююча 

красою більш, ніж блискавка світлом, Марія з Магдали!.. Вона!
А в руках її — зелений келех!
Пилат хоче радісно скрикнути, та слова згасли на устах, залитих першими 

тяжкими й теплими краплями дощу...
До дна душі схвильований, ошалілий Пилат виривається з рук лікаря та 

слуг, стусанами валить навзнаки кількох із них... Відриває від себе всі руки, 
що тримали його, підіймає ногу над облавком...

В ту хвилину біля самого човна, саме в той шум, що його ріже передок 
баркаса, впала велика світло-фіалкова блискавка-куля...

Човен, як схарапуджений кінь, підняв угору свою велику корму, і важке 
Пилатове тіло з руками, витягненими вперед, сторчголов злетіло з облавка...31

1 Римська варта виконувала поліційну службу.
2 Рома — богиня міста Рима, Немезида — богиня помсти.
3 Римляни вірили в безсмертність душі.
4 Підземна країна, де перебувають душі померлих.
5 Сесіеге рагіа, «покинути батьківщину». Була це формула, якою засуджували на вигнання. 

Такий вигнанець не смів: 1) мешкати в місцевості, де народився і де мешкала його родина; 2) 
перебувати в Римі; 3) бути на державній службі.

6 Історичний факт.
7 Вієнна на Родані, сьогодні департамент Ізер (Ьеге).
8 Історичний факт.
9 Факт історичний, задокументований.
10 Варрон, римський поет, народився в Нарбоні (коло 116 — 27 перед Р. X.). Великий 

учений свого часу. Найважніший його твір: «Ое ге пкгіса» («Про сільські справи»).
11 «Село справжнє, варварське» (тобто даке).
12 Уіііісш — управитель.
13 Сіуіб готапш — римський громадянин.
14 Еяіієб — лицар, титул шляхетного римлянина.
15 Кай Валерій Катул — славний римський поет (помер 87 р. до Р. X.).
16 Лесбія, справжнє ім’я — Клодія, оспівана Катулом і невірна йому коханка, що покинула його.
17 Галли носили звислі довгі вуса, як у запорожців.
18 Зайця можна дуже легко приручити, коли взяти маленьким. Авторка мала такого зайця. 

Зібрала його манюсінького в дощ, на полі. Він звик, як кіт або песик. Спав на руках, жив у 
хаті, ішов на своє ім’я Вуханчик. Із псами, а також і кріликами бився й кусав їх до крові. Жив 
аж 7 років і 8 місяців. Загинув дуже легкою смертю: заснув увечері. Люди казали, що крілики 
не живуть довше як 6 — 7 років.

19 Історичний факт: у Єрусалимі було тільки пів-Германської легії.
20 Фатум — доля.
21 Тараніс, ґаллійський бог Сонця, Беліссена, ґаллійська богиня Місяця.
22 Звичайно, римляни залишали підбитим народам їхній культ та їхніх богів, але до друїдів 

ставилися підозріло, бо друїди осуджували війну, не хотіли носити зброї та... не брали заплати.
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23 Так навчали друїди, бо ґаллійські племена мали ше й своїх різних богів, як Тараніс, 
Беліссена та ін.

24 Галли носили не тільки довгі вуса, як запорожці, але й чуби на виголеній голові, як 
запорожці — «оселедці».

25 Дольмени й меніри — мегалітичні пам’ятники. Назва дольмен — від кельтського слова 
«доль» (сіоі) — стіл, вівтар та «мен» (шеп) — камінь. Менір — від кельтських слів «мен» (шеп)
— камінь та «ір» (іг) — «стоячий». Бо меніри завжди поставлені сторч.

Багато вчених приписують ці кам’яні пам’ятники друїдам. Інші знов, а їх також немало, 
приписують їх давнішим за друїдизм часам: три тисячі, а може, й більше років до нашої доби. 
Під цими кам’яними пам’ятниками або в них часами знаходили каллаїс, подібний до туркусу 
(бірюзи) камінь, що нині його ніде більш не знаходять.

Назва «туркус» пішла звідти, що то турки перші ввели у продаж цей камінь. «Бірюза» — 
перекручене перське слово «ферузе». Але каллаїс і бірюза — цілком різні речі. Бо бірюзи на 
світі дуже багато.

26 Ще за молодих літ авторки можна було зустрінути такі повір’я у глухих, загублених у 
горах французьких селах.

27 Друїди вибирали для свого осідку ліси, де не було хижаків, а це не було тоді так тяжко, 
бо ведмедів та вовків на півдні Франції майже ніколи не було, а рисів легко можна було 
вигубити. Зрештою, рисі не трималися там, де не було овець або сарн для їхньої їжі.

28 У провансальській легенді ці велетні звуться «Оію». Я дозволила собі заукраїнізувати це 
слово на «Дужі», бо то мають бути велетні, сильні, «дужі».

29 Ці «могили» — то дольмени й меніри, що про них вже була мова.
30 За молодих літ авторка чула часто цю легенду, в яку на півдні Франції дуже вірили.
31 Є й такий переказ. Але історично лише відомо, що Понтій Пилат, колишній прокуратор 

Юдеї, помер у своїх маєтках біля Вієнни. Його могили досі не знайдено. А чому, це з ’ясовує 
дуже популярна в Провансі легенда, використана авторкою у XIV розділі.

XIII. МІЖ ДВОМА БЛАКИТЯМИ
«... Чи ж уже таке велике нещастя — жити на добровільно вибраному 

вигнанні, в самоті й мовчанні? Доки прагне, ніколи й нічим не може бути 
сите людське серце...»

Прокула сперлася головою на руку.
Каламос, що його тримала в руці, доторкнувся її вже посивілого волосся.
«... Доки не сповниться спрагою за речами вічними... Дивне це, незгідне 

з логікою, щоб ця остання спрага втишила всі попередні ненасичені спраги...»
Затрималась на хвилинку і знову нахилилася над сувоєм.
На терасу ввійшли Аретуза, також )рке значно постаріла. Матрона тільки 

труснула головою, й рабиня зникла.
Але розвіявся й сполошений настрій. Думка збочила.
Прокула вже не взялася за каламос. Сиділа за столом і думала.
Скільки вже їх минуло, цих років «добровільного вигнання»!
Як її колишній життєвий ідеал і взірець, Корнелія, донька Сціпіона 

Африканського, Понтія Прокула доживає у своїй віллі, на Мізенській косі 
вечір свого життя...

Але ж не приятелям-філософам розповідає свої думки, спогади, відгуки 
минулого, як це робила мати Ґракхів, а мовчазним сувоям повіряє Прокула 
свої відгуки минулого, що були колись життям!.. Життям, витканим із радощів 
і болісті.

Що ж інше залишилось їй? Тільки розмова з колишньою самою собою...
І от, сотропеге соттеШагіоз, писати мемуари стало для Прокули, як і 

для багатьох її сучасників, не лише розвагою, але перетворилось на самий 
сенс її життя.

Згадала Корнелію, матір Ґракхів, і постелились димом вівтарним її слова:
«Коли ж уже наша родина перестане діяти, немов у гарячковім маячінні?»1
Був це немов злий глум долі, що саме наостанку, в Єрусалимі, перечитували 

вони удвох з Пилатом оці листи матері Ґракхів до її другого сина, що хотів 
продовжувати діло вбитого брата...

Виїжджаючи з Рима, колись Понтій замовив для Прокули в доброго, 
вправного скриба ці «Листи Корнелії», хоч сам Пилат не поділяв ідеалів 
Ґракхів...
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Ось вони, ці листи, рівно й чітко переписані на світлому пергаменті. Завжди 
має при собі Прокула ці невеличкі сувої. Любить їх, як близьких приятелів. 
Бо в них живе той невмирущий, твердий, справжній римський дух Корнелії.

Чи ж думала тоді, в молодості, Понтія Прокула, що слова Сціпіонової 
доньки стануть немов її власними? Чи ж не могла б і вона нині сказати 
Пилатові цитатою з цих листів:

« Боюся, щоб твоя хиба не принесла тобі таких болістей, що ніколи вже 
більше не матимеш спокою...»

Думка побігла в минуле...
Погляд спочив на блакиті неба, подвоєній у морі.
— ProCula a terra!2 — всміхнулась сама собі журливо. — Чи ж не вкладає 

Геній-покровитель3 людини пророцтво на ціле життя в наймення, дане людині 
при народженні?

З невеликою фамілією рабів замкнулася Прокула від світу в своїй віллі.
Була це оселя, як великий кам’яний корабель між двома блакитями неба 

й моря... Але був це корабель, який не причалив нікуди й ніколи. Бо заблудив 
він у тих безкраїх просторах двох блакитей, що не мають ні меж, ні кінця...

Заблудив, спинився й забув: звідки він ішов та куди саме простувати. І де 
пристати?

«І нові течії занесуть тебе, мій човне,
В солоні простори морські... Що ж робиш ти?»

... Раптом пробринів у Прокулиному серці безсилий, журний акорд 
Горацієвого4 вірша.

Сум злетів на Прокулину душу, легкий, як попіл із спаленого кадила, що 
його ледве можна доторкнутись. Без терпкості й без жалю...

— Як же давно!.. Як давно все це було!.. Тільки «було»!.. Чому ж ще й 
сьогодні озивається, мов зачеплена струна?

Римлянка кров’ю й духом, Прокула трималася певно прищепленої їй у 
душу науки батьків:

«Свідомо уникати всяких ознак ніжності, як проявів занадто легкодухих і 
тому негідних справжньої матрони».

«Ніжність — причина багатьох слабостей!» — то був один із улюблених 
афоризмів її батька.

Тому Прокула прагнула до втримання в собі твердості духа в боротьбі з 
життям. Якщо цього треба, а це ж є обов’язком кожної справжньої римлянки, 
вона мусить бути героїчною.

Але слід уникати непотрібних страждань. Бо вони, як іржа, з’їдають конечні 
для перемоги сили.

І Понтій цінив цю твердість вдачі своєї дружини. Як він любив її ясно- 
тверезий світогляд, що забезпечував їй назву «Юстіція», яку їй давали майже 
всі! І ту віру всіх довкола, що «Прокула завжди має рацію!»

А отже, Понтій, також такий зрівноважений і безсторонній, як «право», 
як «вага», Понтій, що при всіх обставинах умів зразково володіти собою, як 
же мусів він змінитися, коли міг їй сказати такі недопущенні слова:

— Не пізнаю тебе, Клавдіє! Не тільки твій дух, але й обличчя твоє змінилося, 
стало мені чуже!

Чуже!
Вона, Понтія Клавдія Прокула, «чужа» Пилатові!
«Чужа»!
Це слово стало межею. Від неї почалась Пилатова хвороба духа і Проку- 

лине... вигнання...
Каламос швидко побіг пергаментом, як переляканий краб по піщаній 

мілині морського берега:
«Пилатова недуга об’явилася з ментом, коли він уперше в житті злякався. 

Тоді Пилатова душа, як шалька невірних терезів, не могла вже справно й 
певно чинити справедливість, «відважувати» її. І тоді «Справедливий» перестав 
бути самим собою».

Спинилась. Сперлася на руку й згадувала подробиці тих давніх, а все ще 
свіжих подій.
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Немовби то було вчора, так бачить .і чує Прокула, з яким запалом Кай 
говорить:

— Для священиків юдейських він «неправовірний» і занадто байдужий до 
земного «царства Ізраїльського».

Кай говорив про того філософа Галилейського, що ним тоді захоплювався.
— Коли б запанувала його наука, не було б «народу, вибраного Богом»... 

Усі були б однакові, всі рівні...
А Секст Корнелій, що знав юдеїв наскрізь, додав з усмішкою:
— «І прийдуть римляни й заберуть нас...»
— Зайва тривога! — знизав плечима Пилат. — Римляни вже прийшли!
Говорив з такою погордою!.. І як же швидко зійшов той зневажливий

усміх з його обличчя!
А натомість з’явився страх, страх перед життям, перед доносами, інтрига

ми... Страх перед усіма вступив у Пилатове серце...
Цей страх вигнав спокій з його душі, ясність з його думки, зігнав сон з 

його повік... Вигнав мир з дому, відтрутив її, Прокулу, від хатнього вогнища... 
А натомість наповнив усе самими химерами...

Метою життя стало шукання мізерної дерев’яної таблички... Потім 
огорненого забобонами «келеха магів»! Таж то личить східним мрійникам 
або Прокулиній казкарці Паренді, що живе поза життям. Але не певному 
духом, зрівноваженому й непомильно-логічному, як сам Рим, Пилатові!

Так усе це дивно... ніби, дійсно, були в цьому якісь чари юдейські!
А Пилат на старі літа також ніби змінивсь... і виглядом, і душею. Став 

ніби більш іберійцем, ніж римлянином!
Може, це кожен на старі роки стає Подібніший вдачею до своїх років 

юнацьких?.. Як зморщена бабуся до зморщеного беззубого немовляти!..
. Думка Прокули відскочила набік.

Взяла каламос і записала:
«Чи ж тільки те, що вийшло поза межі часу та перестало змінятися, стає 

вічним, постійним? Здається, що так».
— Постійне й певне на світі тільки одно: Cloria Romanorum!5 — спокійно 

й упевнено говорив колись Пилат. — Тільки Рим зв’язує світ із вічністю! — 
повторяв він не один раз.

Тоді, того нещасливого дня, вона, Прокула, сказала на те у відповідь:
— Раніш і мені так здавалось. А отже... є ще щось інше! Понтію! Така 

думка мені здається... дитячою забавкою. Моя душа вже вийшла з дитячого 
віку...

Не встигла договорити, як бурею налетів Пилатів гнів: вона, римлянка, 
може говорити таке блюзнірство?

Ще сьогодні бачить Прокула, як відразу налилися кров’ю Пилатові очі, 
мов очі роз’яреного бика, що націлив роги на ворога... Бачить нервовий тик, 
що зціплює йому шелепи.

То йому... йому, кельт-іберійцеві з Таррагони, Рим ближчий, ніж їй, 
родовитій доньці стількох поколінь славних квіритів?

Прокула не може спам’ятатись: чи ж це перед нею Понтій — стриманий, 
зрівноважений, незмінно холодно-спокійний, безсторонній і точний, як сама 
Справедливість, якій він служить?

Прокула ще тоді збагнула той вибух... Але яка?..
Відтоді почались темні дні... Важкою, повільною хмарою проповзали вони 

над Прокулиним життям. І притолочили той квітучий сад її життя...
Великий пес тихими кроками наблизився до Прокули й силкувався поклас

ти свою голову їй на коліна. Погладила його. І помітила, що в неї тремтить 
рука...

От хто залишився їй, самотній на світі, хто співчуває їй, тій, що була 
матроною Клавдією Понтією!..

Ні! Не «Клавдія» й не «Понтія» більше...
Бо «Клавдія» — це дитинство, юність, батьківський дім, сподівання життя!.. 

«Понтія» — це розквіт, повнота сили, енергії, щастя, здійснених сподіванок... 
Усе це безповоротно минуле!

Сьогодні вона лише Прокула, без сподівань і без надій... «Procula a terra!» 
«Далека від землі...», далека від людей, від життя...
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І це треба собі добре усвідомити. Треба спокійно панувати над собою, 
глянувши в вічі тієї дійсності, шо нині стала її, Прокулиним, існуванням.

Випростувала ще струнку постать.
Дитина або раб, безпомічний і безправний, як мала дитина, нарікають і 

плачуть від болісті, від удару, образи й від страху. Людина ж вільна й дозріла 
з гідністю приймає неминуче.

Фіалкові тіні загортають жалібним завоєм небо й море. Заколисане мор
ськими хвилями, денне світло вкладається до сну.

Сувій на столі ледве біліє...
— Я мушу знати, хто ти: римлянка чи Римові чужа! — болісно вдарила в 

серце згадка...
Чим же могла відповісти Прокула на таке запитання тому, чиє наймення 

з гідністю носила стільки літ? Чим, як не від’їздом на добровільне вигнання?
Бо ж Понтій, що перестав їй довіряти, що потребує доказів і запевнень, 

перестав бути її чоловіком. А жити з чужим як із своїм чоловіком римській 
матроні не личить.

І німою мукою потяглись перші тижні цих уламків життя. Та з часом 
Призвичаїлась зносити їх, як звикає військовий ветеран жити далі, маючи 
лише одну руку, одну ногу або лише одно око...

Думала: знайде полегшення болісті в Таррагоні. Але колишні щасливі 
згадки з кожного куточка виглядали, питаючи: «Пам’ятаєш?»

І тільки роз’ятрювали рани.
Каєві й Руфілі в розквіті їхнього подружнього життя чим могла бути 

Прокула? Хіба тією мумією, яку вносять у залу під час єгипетської гостини, 
щоб нагадати: «Радуйтесь і веселіться, поки на це час! Бо потім будете, як я».

Щасливі, як і ті, що назавжди втратили щастя, не потребують присутності 
сторонніх осіб. Щастя потребує широкого простору, бо його ледве вміщає 
людське серце.

Жалобі ж та смуткові тісно й у всесвіті. Бо сум безмежний, як безмежні ці 
блакитні пустелі, небо й море...

І Прокула не залишилася в Таррагоні.
Дотик руки збудив матрону з глибокої задуми.
Аретуза схилилась над своєю пані.
— Ні, ні, Арете, не болить ніщо. Але говориш правду: час уже йти на 

ложе...
Ціла безодня розділяла ці дві жінки: невільницю й патриціанку. Однак не 

мали вони нікого ближчого, як одна одну. Зжилися, мов сестри-близнята.
Цілим їхнім світом стала ця «Мізенська самота». І в цім світі пані й 

невільниця перетворились на товаришок і подруг...
За стародавнім звичаєм, тут день починався купіллю й купіллю кінчався.
Мудрість-бо давновіка навчала: «Повторюючи купання, подвоюєш собі 

життя».
Тому і в Прокулиній віллі, як по всіх інсулах чи віллах багатих людей, що 

хотіли мати якнайменше взаємин із зовнішнім світом, на домашні терми 
звернено особливу увагу.

Щоб зберегти якнайдовше силу та пружність тіла, Прокула потребувала 
довшого, хоч і неприємного, масажу, що його робили кожного дня під ніч. 
Тривав він більш години. І матрона не могла б цього стерпіти без-лектури, 
співу або музики.

Так поєднували також забаву з користю і в публічних термах у Римі. Тож 
такий звичай напевно добрий і корисний.

І на Мізенській косі не занедбували цього звичаю.
Але цього вечора матрона враз відпустила співачок і лекторку.
Крім гурту невільниць ипсігіх6, в атріумі Флори — як називали унктуарій7, 

прикрашений статуєю Флори, — лишилася тільки перська казкарка Паренді 
та немолода жінка поважного вигляду, взута у білі сандалі.

При ній стояла молоденька псалтрія* з лірою.
Матрона дивилася на пружні, здорові тіла молодих масажисток.
«Немов позичають мені своєї молодої життєвої сили, — перебігла думкою.

— Махнути рукою, щоб відійшли? Чи махнути рукою на цю невдячну боротьбу 
з віком? Піддатися без бою?»
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Ні, донька квіритів не вийде з життя нарікаючи, як немічна бабуся! Треба 
впасти в бою, мов воїн, що б’ється навіть тоді, коли бачить, що виграти бою 
не може!

— Аполлодоро! — звернулася Прокула до жінки в білому взутті. — Ти 
знаєш не тільки ліки, але й таємниці Аполлона-Сотера9. Скажи мені: чи 
людина повинна вмерти від недуги? Чи людському вікові є межа, якої 
переступити не можна?

Аполлодора зробила кілька кроків до матрони.
Рабиня поставила фотель з подушками біля широкого столу, на якому 

розтирали Прокулу.
— Аполлон-Сотер, доміно, провадить духа людини, яка вибрала собі цього 

бога за вождя, мандрівками іспитів та шляхами відкуплення. Тому й називаємо 
Фойбоса-Аполлона Сотером, тобто Спасителем. Але, крім духа, що є сином 
безсмертя, людині дано ще й тіло, дитину землі. Спочатку обидвоє мають 
однакову силу, і кожне тягне до того, що йому близьке. Але дух повинен 
дозріти аж до увільнення з тіла. Тоді він слабше тримається землі й могутніше 
прагне до безсмертності. Ми це називаємо: до просторів Вічного Світла. 
Тоді дух розірве пута, що в’яжуть його з тілом. Такий сильний дух вже не 
потребує помочі від недуг, щоб визволитись із тіла. Він просто скидає його, 
як зношену одежу, та одягається у світло... у вічності...10

— Сильний дух визволяється від зношеної одежі-тіла... — повторила 
Прокула Алоллодорині слова.

Але, як хмарка хмарку, накрила ці слова нова думка:
— Усе ж таки, як добре почувати, що наше тіло ще здорове, міцне й 

бадьоре! Хоч би вже воно давно перестало бути для духа оздобною, святковою 
одежею, toga ferialis", що її беремо в свято життя... Однак ще довго може 
воно служити бодай за добрий та зручний похідний плащ для дальших 
життєвих боїв... коли вже святкова доба життя, молодість, давно відлетіла...

Масажистки зручно обернули тіло матрони й продовжували свою працю. 
Але одночасно немов перегорнули й сторінку Прокулиних міркувань.

Добре вчинила Аполлодора, що з Таррагонської Преторії прибилась, як 
посвячений лебідь Аполлонів, на цей Мізенський ріг... Жаль тільки, що не 
привезла з собою Гели!.. І ту малу профантиду, як і все інше з Прокулиного 
минулого, життя віднесло безповоротно!..

Але чи ж тільки малу Гелу-муринку втратила Прокула? Чому ж уболівати 
більше над цією втратою, ніж над іншими, важливішими?..

І понесли Прокулу спомини...
Різнобарвні, ясні й темні, загойдалися на хвилях пройденого життя... 

Пливли в безкраю блакить колишніх мрій та сподіванок...
Та мало було тих, що допливли до самого берега... Скільки їх утопилося в 

морі!.. Іноді й при самому відплитті!..
За давнім звичаєм, що його Прокула так любила й точно дотримувалась у 

всьому, мізенську віллу було вибудувано так, що з неї скрізь було видко 
море. Навіть із пісціни12 домашніх термів.

Лагідно всміхалося воно з-поза колон, поміж полами розсуненої котари, 
заглядало до атріуму Флори.

В теплий, аж душний вечір, срібні хвилі моря, що тихо дихало, підіймались 
і опускались ритмічно, як груди могутнього велетня, закутого в сріблясту зброю.

Прокулині думки линули в світи мрій минулого, як хмарка ластівок, що 
відлітають у вирій.

Без жалю й без болісті, з лагідною меланхолією відмітила:
— Моїм мріям уже не потрібно ні надії на здійснення, ні очікування, як 

це потрібно мріям юності... Снам зрілого віку, як і дитячим казкам, вистачає, 
щоб вони були лише барвисті й гарні...

Однак спомини занадто розхвилювали сьогодні Прокулу. Душа розм’якла, 
стала майже елегійною...

Незвичайний це стан для матрони! Такий незвичайний, що аж помилилася: 
прийняла його за ознаку хвороби!

І враз визнала за слабкодухість піддатися їй. Цю безформну кволість слід 
розігнати живим і пружним словом!

Глянула з вдячністю на Аполлодору й Паренді.
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Це мої духові лікарки!.. І обидві вони відзначені божественним натхненням!
Рабині перенесли матрону на вигідне ложе.
Легке вовняне покривало обвило відсвіжене купіллю тіло.
Збуджені життєві сили й приємна втома робили ще лагіднішим передсмак 

нічного відпочинку.
Прокула відпустила всіх рабинь. Залишилася тільки Аполлодорина псалтрія 

коло своєї жриці, а коло фонтана — Паренді, занурена у світ своїх казок.
Матрона уважно прислухувалася до Аполлодориних вияснень про хвороби 

духа13.
— Найлегше недомагання духа враз може змінити всю психіку людини. 

Буває, що таке недомагання підштовхує людину до вчинку, цілком тій людині 
невластивого. А от же майже всі ті, навіть і лікарі, що прислухаються до 
сухості в носі при звичайнім нежиті, ні на хвилинку не потурбуються станом 
хворого духа. А та хворість, часами й найлегша, може знищити все життя, та 
ще й не лише хворому, але й найчастіш найближчим людям14.

Прокула перевела погляд із жриці на казкарку.
« І от, усе товариство моє, — думала, — ці дві та ще Арете, моя «втілена 

тінь». Правду каже Аполлодора: тіло моє, хоч і постаріле, здорове. Хворий 
мій дух... Він, як інвалід, що повернувся з довгих походів скалічений, увесь 
у шрамах. І як Одіссей не знайшов дома нікого й нічого з минулого... Лише 
руїни того, що колись було!.. Мовчання й самітність — це доля тих, хто 
надовго покинув рідний дім... рідний край... Але чому ж кожен, як Одіссей, 
прагне бодай у думках своїх, у згадках та мріях повернутися до тієї своєї 
Ітаки?15 Навіть і добровільно покинутої?»

— Аполлодоро! Чому люди найбільше вірять тим, хто говорить про щастя 
в іншому світі? Тим, хто обіцяє їм досконале блаженство — але не тут, на 
землі, а десь в Елізіумі?16

— Мабуть, тому, доміно, що дух досконаліший за цей видимий світ і все, 
що є в ньому. Тому вірять, що найдосконаліше мусить бути поза межами 
цього недосконалого світу!

Прокула знову поглянула на казкарку:
— А ти, Паренді, також віриш у мандрівки вдосконалення чи відкуплення?
Прокула ласкаво всміхнулася до Аполлодори:
— Чи ти знаєш, посвятна діво, що Паренді, як і ти, визнає Аполлона? Бо 

її бог — також Святе Світло!
— Святе Світло — одно, ясна володарко! — обізвалася, не зміняючи пози, 

Паренді. — Воно — єдине, як єдиним нам здається місяць на небі!
Вказала рухом голови на місяць, що вже сяяв на небі й сипав своє проміння 

на землю й море. Зачерпнула води з басейну й помалу випускала її з долоні 
розтуленими пальцями.

— Але ж, поглянь! У кожній з цих краплин відбивається цілий місяць! У 
кожній! Хоч у небі він єдиний. Так відбивається й Святе Світло в душах 
людських... Але воно — одно... Що ж до мандрівок удосконалення, то дух 
міняє своє тіло, як міняємо одежу, доки, одягнений у світло й сам світлий, не 
дійде до своєї Світлої Мети... щоб остаточно вдягнутись у Святе Світло... 17 й 
напитись із келеха Обнови...18 — закінчила Аполлодора та додала, немов для 
самої себе:

— І келех, вічним світлом налитий, Любов на стовп поставить...19
Голос жриці затремтів такими глибокими модуляціями, що псалтрія

прийняла це за початок посвятної пісні й обережно, ледве-ледве діткнулася 
струн.

Однак жриця мовчала.
Тоді й псалтрія рукою притишила-приспала збуджЬні струни.
Стало чути дужче голос моря, що зітхало біля вілли, завжди присутнє, хоч 

і невидне.
І здавалося, що не були це хвилі прибою, а хвилі вічності, що б’ються об 

серця цих старіючих жінок, замкнених у коло власної самітності...
Прокулі не хотілося ні ворушитись, ні розплющувати очей. Але ж слово 

«стовп» завжди хвилювало її. Завжди такі трагічні образи привертає воно з 
того часу, як у Єрусалимі ненаситний ідумеєць Ірод з отруйно-підсолодженою 
посмішкою показував їй «стовп бичування», говорячи:
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— Це стовп бичування, до якого твій чоловік велить прив’язувати й 
бичувати...

— Так. Але по закону твоєї землі! — відсікла Прокула, завжди така стримана.
А здалека лунає, як тоді, у тім гарячковім сні під час першого нападу

хвороби: «Ессе Ношо!»
Прокула чує, як тоді, Пилатів голос... бачить, як постать Пилатова, немов 

із сивого диму, звивається над безоднею...
І Прокулі хочеться нестримно, шалено простягти йому обидві руці...
Але вона може витягти лиш одну.
Друга-бо, та, що з неї вже давно зникла «таємна рана», — та друга рука 

прикута до стовпа. Прокула не може її ані звільнити, ані відірвати...
За мить знову з’являється Пилат... Але тепер він уже стоїть за безоднею, 

на другому її боці. У руках у нього келех, обгорнений світлом, як місяць 
буває оточений світляними колами.

— Клавдіє! — ніби чує Прокула голос. — Помиляється той, хто в житті 
своєму шукав і шукає істини... Як би ти її могла знайти, коли ти її ніколи не 
шукала? І ніколи, ні в чому не помилялась?

І Прокулі вже здається, що вона не в атріумі Флори, але в садах Йосифа 
Ариматейського...

Сидить вона на скелі перед розщелиною, зарослою пасифлорою. Сидить 
невблаганна, як скеля, бо дорогу їй перегородили ті пурпурово-фіалкові квіти, 
що ворожать смуток і біль...
' А були то лише квіти! Квіти, що не думають, не знають і не ворожать! Ні 
в чому не повинні квіти! Німа рослина!

В уяві, в задумі своїй, у думках Прокула схоплюється з виступу скелі й, не 
оглядаючись уже на «зловісні квіти», йде до тієї дикої розщелини, в якій 
зникли Йосиф з Пилатом.

Але... загубила стежку! Та, якою вона ступає, цілком інша, рясно засіяна 
фіалками, великими, темними, запашними... Квіти дивляться просто в Прокулині 
очі глибоким, сумним, фіалковим поглядом. Неначе ось-ось промовлять до неї...

І Прокулі згадується все, що в її житті могло назватись «ніжністю»...
Як же хочеться торкнутись рукою цих фіалок! Погладити їх, перепросити, 

що раніш не помічала їх...
Прокула схиляється до землі. І її вільна рука дотикається... прозорих, 

блискучих, фіалкових, холодних твердих гем... Це вже не фіалки, лише аметисти...
Ніжних, запашних квіточок уже нема. Натомість є дорогоцінні20 й нев’ялі, 

але прозорі й холодні, як сльози, самоцвіти...
Чиї ж то сльози? Не її! Вона не знала їх... Ніколи не знала й вибачення ні 

для інших, ні для себе самої...
Але там далі, на луці, знову стеляться фіалки довгою дорогою-килимом... 

Перекидаються рівним шляхом над безоднею...
Але як тільки діткнеться їх Прокула, вони знову стають лише самоцвітами... 

А ці самоцвіти стають аметистовим мостом... Ступаючи по ньому, Прокула, 
мабуть, могла б перейти цю страховинну своєю порожнечею прірву...

Розплющила очі й ясно відчула: марні всі самозапевнення, філософічні^ 
висновки, фікція зовнішнього спокою. Марне товариство натхненних богом 
Світла істот!..

Все це не може їй замінити... Понтія Пилата, якому заприсяглася на все 
життя бути «Понтією, де він Понтій».

Для неї, унівіри21, чоловік, як її власна душа, може бути тільки один. 
Роз’єднавшись із чоловіком, вона віддалилася й від власної душі... Живе без 
душі...

І знову блискавкою мигнула згадка минулого:
«Така я сьогодні глухоніма для життя, як колись була муринка Гела!»Тільки 

ж Гелу врятував від крокодила Прокулин наказ... А хто ж урятує її саму, 
Клавдію Прокулу, від тієї страшної потвори, Великої Порожнечі, що мовчки 
роззявила на неї свою пащу?..

— Гела!.. Якби вона тут була!
Думка-туга сама вирвалася з уст і втілилась у слова.
Аполлодора схилилась над матроною:
— Хочеш, доміно, спитати її ради?
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— Хотіла б довідатись: де ж заблукала моя душа? І де стежка, що нею 
можу вийти з цих темних страховинних хащів? — мов крізь сон, відповіла 
матрона.

Бліде Аполлодорине обличчя стало цілком білим, аж прозорим і ще 
поважнішим. Жриця випростувалась і знаком наказала псалтрії вийти.

Паренді і собі зробила повільний рух, щоб устати. Її численні прикраси 
на шиї, у вухах і на руках озвалися мелодійним дзеленчанням. Але Аполлодора 
дала знак, щоб вона залишилась.

— У тобі дух ясний, просвітлений Святим Світлом. Він бачить інші світи. 
Ти мені поможеш силою свого духа прикликати сюди Гелин «Ка»22.

І пояснила матроні:
— Дух, що вже підлягав моїм наказам, — кажуть 9вященні книги Аполлона 

та Асклепіядів23, — не може не відгукнутися24, коли знову покличу його для 
помочі хворому духом. Бажаєш, доміно, щоб я спробувала?

Прокула ледве помітно кивнула головою.
— Але світла доміна не буде гніватися, коли б той дух мене не послухав 

або сказав би щось дуже смутне?
— Ні. Ти знаєш мене, Аполлодоро!
Жриця пригасила світло. Залишила тільки вогничок на невеличкому 

переносному жертівнику перед статуєю Флори. Насипала на нього ароматів.
Дим розпустив свої кучері й розгорнувся аж понад море... як сувій-епістола, 

послана жрицею у невідоме.
Сама Аполлодора стала між колонами обличчям до моря. Місячне сяйво 

огорнуло її зеленавим серпанком.
Паренді стала навколішки й притягнула прозору загортку так, що закрила 

собі долішню половину обличчя, уста й ніс, щоб при молитві не осквернити 
земним диханням дороги духа, що його має прикликати25 жриця.

Прокула знає, що викликати духа можна24. Але ніколи ще не бачила цієї 
містерії...

Чує, як її охоплює хвилювання. Але урочистий настрій бадьорить її й 
пориває...

Тихий мелодійний27 голос Паренді вимовляє перські слова молитви.
Прокула, що навчилася цієї мови28 від своєї перської казкарки, зрозуміла, 

що це звернення до фероверів29, чистих духів.
— Боже Світла! — благає Паренді. — Поможи мені! Віджени кволість духа 

мого! Не дай упасти у пригнобленість! Віддали від мене духа порожнечі та 
слів марних! І дай побачити мені славу твою світлосяйну, Передвічний!30

Аполлодора підіймає вперед руки, немов простягає їх назустріч комусь 
невидному.

Три пари очей, схвильованих, палаючих, сплітають свої погляди та стелять 
їх до срібної стежки, що її місяць скинув, як сходини на море.

Матрона починає відчувати, що її непевність минає, напруженість 
зменшується. Але відірвати очей від того срібного шляху Прокула не може: 
на нім-бо має з’явитись Гела...

І ось, легка тінь, як зоряна імла, зарисовується на місячній стежці... Пливе, 
мов квітка, що її хвилі перекидають одна одній. .

— Не для марної забави кличу тебе! — схоплює Прокула Аполлодорині 
грецькі слова. — Але щоб помогла ти знайти здоров’я духові стурбованому, 
що втратив шлях свій, а віднайти сам не може. Поможи, коли можеш!.. Хай 
це станеться!

Тепер Прокулі тільки дивно, що так просто відбувається ця велика містерія, 
без ритуальної одежі, без офірної крові.

І мимоволі, самі собою, уста зашепотіли:
— Хай же Святе Світло освітить бодай мою могилу, якщо не освітило 

мого життя!
А в тишині лине:
— Клавдіє... Слухай мене, Клавдіє!..
Як же давно ніхто не вимовляв цього наймення! Тільки інколи в сні чула 

ще його Прокула...
Невже могла б бути Гелою ця... тінь, коли в ній видко тільки блискучі 

очі?
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Вони мерехтять, ллють погідне сяйво, як шматочки струхлявілого дерева 
в лісовій пітьмі, але живуть власним, окремим,.таємним життям!

Торкаються серця й думки... як струн ліри. Вони сумні, але такі добрі, 
лагідні! Здається Прокулі, що таких ще не бачила у житті...

І ось три білі стежки побігли в далечінь... розгорнулись... стали білими 
шляхами, що губляться на обрії. Це шляхи їх усіх трьох: Прокули, Аполлодори 
й Паренді.

Аполлодорин — увесь світлий, сповнений лише прагненням пізнати 
«таємниці духа», щоб помогти хворим, що терплять. До цього вона не потребує 
ні особистого щастя, ні прив’язаності до людини, ні приязні інших.

Шлях Паренді — барвиста мрія-казка. Вона їй заслонила все на світі. За 
казкою зник земний світ. Паренді не бачить ані людей, ані дійсності. їй 
вистачає світу прекрасної уяви.

Шлях Прокули веде до Великих Сходів Досконалості.
Прокула поставила ногу на першу сходинку, що на ній написано: «Правда 

й гідність».
Але переступити цю сходинку, що зачарувала її своєю чеснотою, Прокула 

не має сили... Шукає поглядом написів на вищих сходинках, але не може їх 
прочитати! Занадто вони високо... далеко!.. А затриматись не можна, бо ж, 
коли не йдеш угору, злетиш із сходів униз. А там — безодня!..

Гелині очі світяться... хитнулись у повітрі та, мов човники, попливли до 
жриці.

Аполлодора швидко добула з туніки диптихон і стилос. Завжди їх мала 
причеплених до пояса, готових, щоб записати на них таємну мову Аполлона.

Ледве діткнулася натовщеної поверхні, стилос немов сам побіг...
«Початок і мета — Любов!» — писав стилос жриці. А рука її немов обтяглась 

ясною імлою. «Тобі, Клавдіє, Любов була така чужа, що ти не впізнала її, 
коли вона взяла тебе за руку, щоб попровадити до вишин. У цьому все: 
минуле й майбутнє».

Стилос спинився. Світляні очі зникли31.

Сонце нового дня кинуло пригорщі сяйва й засипало ним море... 
Прокула розплющила очі й побачила схилену над собою Аполлодору. 
Ранок цілковито розцвів... Барвистою вартою стояли на його честь високі 

мальви коло фонтана.
— Дивний сон... — почала було матрона.
Але жриця поклала собі палець на уста:
— Закрий мовчанням посвятну таємницю, доміно! Її відслонили боги тобі. 

Нехай же в міцно стулених скойках душі утворюється дорогоцінна перла... 
Цієї ночі нас торкнувся промінь Надземного Світла...

Прокулин погляд шукає Паренді: вона лежить обличчям до підлоги, як у 
німому глибокому поклоні.

— Паренді... мертва, — тихо впало пекучою іскрою в Прокулине серце. 
Матрона звелась із ложа, взяла з вівтаря гірлянду квітів і мовчки поклала

її на стужавіле тіло...
А думкою пропливло:
«Так мусило бути! Та, що не прмічала життя, не помітила й смерті... Її 

існуванням була творчість. А творчість — безсмертна... Скільком обтяженим 
журбою, смутком, знесиленим дала Паренді облегшення... забуття болісті... 
відпочинок!..»

1 3 листів Корнелії, матері Ґракхів.
2 Procul a teiTa, «далеко від землі». Procula означає «далека».
3 Р и м л я н и  вірили, шо кожна людина має свого «Генія-покровителя», щось, як є 

християнський «Ангел-охоронець», який охороняє людину від небезпек, грішних та лихих 
вчинків і веде людину на дорогу правди.

4 Квінтус Гораціус Флаккус, славний римський поет (приблизно 68 р. перед P. X.). Характером 
своїм був дуже незалежний і не мав ніякого бажання слави.

5 Cloria Romanorum — слава римлян, Риму.
4 Unctrix — масажистка.
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. 7 Унктуарій — приміщення, призначене на виконання масажів та намащень.
8 Псалтрія — співачка.
9 Аполлон-Сотер — Аполлон-Спаситель, що рятує і зціляє. Слово «сотер» — грецьке.
10 Так вірили жерці та жриці Аполлона, а також їхні адепти-вірники, що зверталися до цього бога.
п Toga ferialis — святкова одежа.
12 Пісціна — басейн. У термах робили його настільки великим, щоб можна було в ньому 

плавати. Домашні терми мали басейн лише на одну людину, терми громадські — на кількоро, 
навіть на кілька десятків людей.

13 Хворобами духа називали жерці Аполлона нервові хвороби.
14 Із староєгипетських, так званих «медичних папірусів». Дещо з них згадували ще дельфійські

жерці, дещо мали записане самі. Єгипетські «медичні папіруси» дуже численні, багато їх 
знайдено. І на диво сьогоднішнім лікарям, з них видно, як тоді вже багато дечого знали. Напр.,
Єгипет уже знав штучні зуби ( з слонової кістки) й штучне око.

15 Ітака — батьківщина Одіссея.
16 Елізіум — рай, місце, де перебувають «душі блаженні». Крім того, римляни знали ще

пекло, «Тартар», а греки — «Гадес», де каралися душі злих. Душі, що не були ні добрі, ні злі й 
не чинили ні добра, ні зла, йшли «на поля асфоделів» (або у «лімби»), де не було ні світла, ні 
пітьми, лише «присмерк». І там вони не знали ні радості, ні болісті, втрачали пам’ять і не
могли згадувати. Не знали також ні надії, ні мрії, ні снів.

Тому греки й римляни казали про людину до всього байдужу, що вона «за життя вже 
блукає полями асфоделів».

17 Парсійські вірування. Парси — поклонники «Святого Світла», найстаршої в Персії віри.
|8, 19 3 дельфійських містерій.
20 Римляни дуже любили й дорого цінили гарні, темні й чисті аметисти за їхню барву: 

«найдорожчий пурпур».
21 Унівіра (Univira). У Старому Римі так називали жінку, що прбжила в подружжі тільки з 

одним чоловіком, не розвелася з ним (що було частим явищем) і не одружилася ще раз, 
залишившись удовою.

22 Єгиптяни вірили, що людина складається з тіла, духа (чи душі) і з «Ка», «зоряного 
двійника» людини.

23 Такі книги збереглись, і багато з того, що написано в цьому розділі, написано на підставі 
поглядів та спостережень дельфійських жерців, які передусім лікували хвороби, що ми їх сьогодні 
називаємо психічними.

24 Так думали також і лікарі у лікарні «La SalpetriSre» в Парижі, що студіювали гіпнотизм та 
його впливи. Авторка за молодих літ, коли студіювала медицину саме в Парижі, дуже цікавилася 
явищами при лсихічних хворобах і хотіла збагнути їх глибше. Тому була присутня також під 
час цих лікувань гіпнотизмом, щоб приглядатись до них.

Авторка, як лікар, уважає, що на світі далеко більше психічно хворих, ніж це думають 
практикуючі лікарі. Взяти, наприклад, людей, що безнастанно лікуються, «почувають себе» 
хворими, або жінок, що вважають за «втрачений день» той, що не пройшов їм на чищенні та 
митті з відром води й ганчірками в руках і т.п.

Давніше закидали мені досить часто, що я «впадаю у спіритизм». Як лікар, зараховую теж 
спіритизм до «психози» людей, які не мають можливості (й терпеливості!) до глибших студій 
чого б то не було, не хочуть вірити в «церковні істини», а в щось вірити хочуть.

25 Парси — поклонники «Святого Світла» — завжди при молитві чи богослужінні закривають 
ніс та уста, щоб «не опоганювати диханням смертного Святе Світло».

26 Римляни вірили, що духів можна викликати, навіть богів. Запевняють, що один філософ 
міг по своєму бажанні викликати богів Ероса й Антероса.

27 Перси мають дуже мелодійні голоси. Певно, це вплив їхньої мови, дуже лагідної, м’якої 
й мелодійної.

28 Римляни любили вчитися чужих мов.
29 Феровери —* духи, світлі та добрі, як у християнстві ангели.
30 Парсійська молитва, аутентична. Авторка знайома з вірою парсів, бо перший її чоловік, 

перс Іскандер Гак Гаманіш ібн Куруш, був парсом. Щоб одружитись із авторкою цих рядків, 
Іскандер перейшов на римо-католицьку віру, «щоб, — як казав, — по смерті бути в тому 
самому, спільному для обох, Раю». Але авторка часто була присутня на обрядах і молитовних 
зібраннях Іскандерової родини та ознайомилася з цією релігією, яку вважає за дуже гарну. 
Особливо дві речі дуже їй подобались: що парси нікому не накидають своєї віри, не проповідують 
її і не навертають на неї; друге, що вони звуться «поклонниками Святого Світла», мовляв, 
«люди не можуть цілком ясно ані розуміти, ані уявити собі Бога; бачать його лише, як крізь 
заслону світла та осяйного вогню»; не мають зображень Бога, а лише «невгасний вогонь, що
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горить на вівтарі». Тому люди, що цієї віри цілком не знають, називають парсів  
вогнепоклонниками та гадають, що вони кланяються вогневі. Пишу ці пояснення для того, 
щоб не закидали мені (як дехто, прочитавши мою автобіографію «Стежками і шляхами життя»), 
шо пишу «самі фантазії», в яких «нема й половини правди»... для тих, хто, крім свого містечка 
та «Рідної Школи», більш нічого не бачив.

31 Це не опис «спіритичного сеансу» й не «фантазія авторки». Так описані явища, про які 
говорить дельфійська мудрість. Чи все це правдиве, авторка запевнити не може, бо в часи 
дельфійського оракула не жила й... дельфійською віщою дівою не була!

А втім, це повість, а не доказ чи свідчення свіжа!

XIV. ТІЛЬКИ ЛЮДИНА
Простий човен важко просувався зеленим Роданом.
Силуети двох плавців чітко вимальовувались у прозорому повітрі тихого 

вечора, що таки, нарешті, прийшов по десятиденних дощах та хуртовинах1.
Молодий варвар-весляр злегка повернув розкудовчену голову.
На його загорілій від сонця бронзовій шиї натяглися пружні виразні м’язи. 

Руки міцніш налягли на весла, а весла запінили воду довкола човна. Гребець 
ніби сперся на них, немов застромив їх у воду, як у землю, і з зусиллям 
просунув човна далі.

— Вже більше дощів не буде! — вказав рухом голови на молоденького 
серпка майже прозорого місяця. — Он як підняв уже вгору свої ріжки!

І радісно засміявся.
Загорнений у теплий плащ, керманич мовчки кивнув головою на знак 

згоди.
З-під спущеної на очі кобки його погляд побіг за блискучою борозною, 

що її лишала за собою керма. А за поглядом полинула й скупчена в собі його 
думка. Обоє згубились у свіжій тіні лісових хащ, схилених над водою.

Керманич обернувся знов обличчям до човна й подивився на молодого 
весляра.

Мілин тут нема, особливо тепер, по цих довгих дощах. Підводних скель 
чи каміння також нема. Аби лише не віднесло прудкою течією...

Але молодому весляреві тяжко замкнутись у мовчанні.
Міцно вдихнув у себе повітря, що пахло зів’ялим листям та нагрітою за 

дня водою, і, посміхаючись ясним усміхом, звів очі на керманича:
— Аж тяжко йняти віри, щоб по таких щоденних громовицях стала от 

така тиша!
Керманич повернув стерно: обминув стовбур дерева, вкинутий бурею в 

воду.
Весляр дужче наліг на весла.
Але мовчати не міг.
— І що того дерева!.. Що того бурелому!.. І все погнало в море! Буде 

рибалкам топливо! І в ліс не мусять... Все в тому морі є, все!
Просунулись ще вперед за черговий закрут.
Юнак знов заговорив:
— А Цідон — мисливець, знаєш його, отче Лазаре, вчора приплив з лісу 

саме цією дорогою!.. Так казав він, Цідон тобто, шо бачив мертвого однорога! 
У загаті, що вище печери... Каже: як олень завбільшки! Каже: зовсім білий... 
А черево отакенне, роздуте, з води висунулося... — урвав налякано.

Відкинув спітніле волосся з чола й несміливо продовжував:
— Пробач, отче Лазаре! Так сама й лізе на язик ота... стародавня... нечиста 

сила!.. Я вже стільки часу про ту Беліссену й не згадував! А воно, бач, не 
здихаєшся!.. З лісу, мабуть, лізе!.. Бо де ж їй і бути, як не тут? Вкупі з 
василісками2, однорогами3, гаддям...

І замовчав, не отримавши відповіді.
Але за кілька' хвилин пробував вже з іншого боку:
— Do Aquae Sextae4, пастирю, річ видима, догребемось!.. То ж то 

зрадіє пастир Максимін!..5 То радітиме!.. Але чи застанемо ще живим 
єпископа Трофима?6 Казав брат, що то прибув з листами, ніби привезено 
єпископа звідкілясь, із грецького міста... еге ж, з Мілета, казав! Зо-о- 
всім немічного! — протяг, іЦе й головою захитав. — Немічного зовсім!
— ще повторив. — А коли його той брат бачив?.. Ще ж і хуртовина в
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дорозі того брата затримала!.. Щоб не спізнитись!.. Бо що ж тоді робити?
— Не бійся, брате Севере, — озвався нарешті спокійно й лагідно єпископ 

Массілії, витанійський Лазар. — Як буде на те воля Божа, то й із смертного 
ложа зведеться. Знаєш-бо сам: і я був мертвий — аж чотири дні.

Северові очі розплющились до можливих меж. Великі й наївно дитячі, 
дивились так, ніби несподівано побачили не живу людину, а примару.

Дарма що, як і всі массілійці-християни, знав, що учитель воскресив з- 
під важкого могильного каменя їхнього пастиря Лазара. Знав і те, що пастир 
Лазар найдобріший і наймудріший між усіма відомими йому людьми. Але й 
удома щоразу, коли бувала згадка про те воскресіння, робилося моторошно.

А що ж допіру тут, у диких хащах чи на широкій воді, де повно таємних 
істот?.. Та ще й при місяці, в присмерку!..

«Воно ж бо воскреслий із мертвих — те саме, що покійник!.. Із гробу 
вийшов!.. Але ж там був як кожний мертвий! — міркував молодий варвар. І 
гусяча шкіра одягла голу спину Севера... А холодний піт, немов мокрим 
рядном, відразу обліпив усе тіло...

«Міцні ж оці чари християнські!» — з побожною пошаною думав юнак.
І кінцем весла у правій руці зробив на воді ледве помітний знак хреста.
Подивився на єпископа, що, як і раніш, сидів майже нерухомо на кормі, 

замкнений у своїх думках, мов дім, обведений певною стіною.
Потроху заспокоївся. Але вже не говорив. Хапався мовчки за думку-згадку, 

що жвавіше почала вирувати в голові...
От майже ніхто не відважувався вже, без найбільшої конечності, зайти до 

лісу... тепер... після Дня Зустрічі Дужів... Та що Дужі?
Вони злетілись та й відлетіли!.. Хіба мало було блискавок? Було на чому 

вернутися, кому куди треба!.. Але біда, що в лісах, де ніколи не було великого 
хижого звір’я, оселилася та облуда-потвора... Одно слово: Тараска!

Такої-бо істоти навіть за часів Дужів, що то посвятний камінь-каллаїс у 
своїх могилах стережуть, напевно світ не бачив!..

І стає Северові, як жива, перед очима ота страховинна Тараска...
Голова у неї, як у розлюченого бика. А очі — людські! Тіло смугасте, як у 

дикого кота, тільки ж велике... Більше за кінське! А лапи... сграшні! Могутні, 
костисті, сили неймовірної! А замість хвоста — живий гад!

Север ще з дитячих літ не боявся ніколи ні бика найлютішого, ні гада 
найбільшого. Але тут... знов мокрим полотном накриває страх порябілу 
спину.

Бо ж, якби ж то Тараска дихала, як всі тварини! А то в неї вухами дим 
виходить! Коли ж зареве, вогняні іскри та живе полум’я з пащі вилітають... А 
це її отруйне дихання всі сили відбирає тому, хто Тараску побачить...

Бо можна її углядіти тільки сам на сам. Хто ж відважиться таку потвору 
сам-один напасти?

Север глянув знову на єпископа. І відлягло від серця... дарма, що пастир 
Лазар — «живий мертвець»!

Бо ж таки сестра єпископова, Марта, тую страховинну облуду-Тараску 
зловила! І не тільки зловила, а своїм поясом ув’язала, як звичайного пса! Та 
й вивела геть... «їж, — каже, — облудо несита, будяки, мох, гаддя різне!.. І 
буде тобі добре! А людям чи тваринам жодної шкоди чинити не смій!»

Ні, таки ж великі чари християнські!
І Север не має кого боятися від того часу, як став християнином! А й поготів, 

коли з них сам добрий єпископ Лазар, що чотири дні... Ну, про це ліпше, все ж 
таки, не згадувати! Бо знову сама собою ряба гусяча шкіра на спині набігає...

Цілком споночіло...
Почорніли темні хвилі... Відплив з неба й молоденький місяць. Звісно, 

радий спати! Як дитина! Бо молоденький!
А по зарослих хащами берегах не сплять желви. Звуками, мов разками 

намиста, скляного, крихкого, дзвінкого, визначають лінію берегів...
Тепло буде! Ще довго буде тепло, коли в цю пору відзиваються желви!
Однак Север спинив на закруті човна й натяг на себе свою ґаллійську 

туніку з довгими рукавами. Ще й запнув її кістяною шпонькою під шиєю.
Не було йому зимно — де ж би! Але ставало темно. Можна було не 

помітити, як десь хитнеться човен, і туніка сповзе у воду...
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Подивився на єпископа, хотів йому пояснити затримку човна. Але побачив, 
що пастир молиться, як мав це у звичаю, коли день кінчався.

Тоді Север знов пустив човна на середину ріки. Намагаючись не хитати 
його, наліг на весла.

Вже недалеко!
Але коли б не занадто пізно допливти до печери!
Шкода, що нема вже там другої сестри єпископової, Марії! І навіщо вона 

відійшла з цієї печери? Кажуть: кудись у гори подалась...
Невелика ця покутницька печера. Але Лазар-єпископ та Север у ній добре 

відпочинуть...
Завжди там є напоготові хмиз сухий і добре кресало на ретязьку, 

прикріплене до входу.
Север запалить вогонь... І духи нечисті його бояться. Добра це річ — 

вогонь!
Кулешику собі зварять... Босою ногою намацав під лавою торбину... Є 

там! Удосталь наклала туди Марта і крупів, і сушеної риби, часнику, солі... Є 
й сулійка з оливою, свіжою, доброю, смачною!

Усміхнувся й облизався, сплюнув за облавок, бо набігла слина... Аж 
заплющився, уявляючи собі смак доброго гарячого кулешу...

Раптом човен, як норовистий кінь, метнувся вбік і мало не зачерпнув 
краєм води.

— Отче!.. Рятуй... Одноріг!..
Єпископ відкинув кобку.
Закутана імлою, що почала підійматися з води, недалеко від човна пливла 

неокреслена біла маса... Її контури стерлися у тьмянім присмерку.
Але образ був, дійсно, химерний: неначе водою несло трупа велетенського 

птаха з розпростертим одним крилом...
Лазар наліг на кермо і, привівши човна до рівноваги, наблизив його до 

білої маси.
Гострий, напружений зір молодого варвара пізнав:
— Людина!.. Втоплена людина...
Тепер уже це бачив і єпископ. Була це людина... в римській білій тозі! 

Край тоги розіслався по воді й уподібнився до велетенського крила...
Руки були розкинені навхрест. Труп наближався, немовби човен притягав 

його до себе.
Ще мент, і рука мерця черкнулася облавка... Неначе шукала порятунку.
Мовчазний Лазар на цей раз не витримав, плеснув руками й крикнув:
— Во ім’я Боже!.. Понтій Пилат!

Міцно спить у човні, що причалив у маленькій затоці біля печери, молодий 
дужий Север.

Спати в печері? З мертвим і воскреслим із гробу? Цього нерви молодого 
варвара не могли витримати!

Хто ж бо знає, які загробні таємниці розповідатимуть ті двоє? А, звісно, 
розповідатимуть!

Бо ж єпископ виразно сказав:
— Знаю людину цю!
Жаль Северові, що з переляку недочув, як пастир Лазар назвав того 

утопленика!
Може, єпископ наперед знав, що зустріне в річці цього свого мертвого 

приятеля? Він-бо все знає! І на землі, і під землею, і на небі! Чари! Мо-о-{ 
гутні чари знає!

Тому єпископ і мовчав цілу дорогу, що в дусі говорив замовлення!.. Север 
це добре розуміє!

І друїди вміють говорити з мертвими, духів викликають, де схочуть! Але 
мудрість християнська куди сильніша за друїдську!

Якби Север не був у тому впевнений, то хіба він був би охрестився?
А цей випадок хіба про це не свідчить?
Друїди можуть викликати тільки духа. А цей пастир християнський ще 

й тіло викликав! Дарма, що мертве! Та ще й звідкіль! Аж із самісінького 
Рима!
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Север був і в самій Массілії, тож знає, бо бачив там, як великі римські 
пани одягнені...

І цей пастирів утоплений приятель — неабиякий пан! Коли удвох з 
єпископом виносили тіло на берег, ураз помітив Север, що на сандалях срібні 
застібки-півмісяці...

Самі срібні! А пояс! А меч!.. Самі дорогі речі!

Север не помилявся: в печері було чимало хмизу і кресало на місці. Правда, 
хмиз по дощах був вогкий, губка до кресала також... А все ж таки запалили вогонь.

Тільки хмиз дуже курів. Аж дихати було тяжко.
Тож Север відмовився від кулеші. Взяв тільки добрий шмат хліба, помаще

ний оливою, дві головки часнику й вийшов із печери. Більш до неї не заходив: 
спатиме в човні...

А єпископ Лазар у печері схилився над трупом прокуратора Юдеї, вже 
понівеченим кількаденним перебуванням у воді.

Приглядався до опухлого обличчя, по якому скакали рожеві відблиски 
вогників багаття. Здавалося, що різні вирази запиту, прохання, надії пересу
ваються по мертвому обличчі.

Оглянув тіло. Не було на ньому ні ран, ні ознак насильницької смерті.
Притяг до вогню обрубок дерева й сів. Дивився на тіло в глибокій задумі.
— Чи ж гадав я, що колись буду стерегти тіло судді Ісусового? Щоб уранці 

поховати його... якщо вдасться викопати яму та привалити її камінням... 
щоб лиси не розгребли... Все ж таки людина!..

І ніби відгомоном на цю Лазареву думку, пролунало у згадці давноминулих 
часів: — Ессе Ношо!

Згадав? Чи... дійсно вчулось? Аж оглянувся.
І здалося, що над багаттям у червоному сяйві, мов за заслоною диму, 

стоїть Раббі... у білому довгому хитоні... із смугастим плащем на рамені...
Чисто так, як бачив його у Витанії!
Стоїть живий, дійсний, реальний... з лагідним виразом на обличчі...
Почув навіть знайомий голос:
— Так, людина! Тільки людина! Як усі інші люди... недосконала, повна 

кволостей... Людина з іще більшими хибами, бо дано їй було владу над собі 
подібними... Та не помсту, не ненависть приніс я у світ, а милосердя й любов 
до всіх людей, які б вони не були...

Усміхнувся й зник. Немов розплився з димом...
Єпископ підвівся, став над покійником.
— Не осудив тебе, бо ти тримався права людського... але шукав Істини, 

хоч і не знав, де вона...
Замовк. Бо здавалося єпископові, що не годиться дорікати мертвому... Та 

й марно це!
Обернувся, щоб вийти з печери. І раптом відчув, ніби з серця його вирвався 

могутній потік...
Екстатична радість огорнула його. Побачив у дусі усміх Раббі, лагідний, повний 

любові... І усміх той належав тому, кого до останньої хвилини Лазар уважав за 
найбільшого, за найтяжчого грішника, якого коли-небудь носила на собі земля...

Це слово «грішник» аж хитнуло ним, як вітер очеретиною...
Але ж «Господь не хоче смерті грішника»! Чи ж не написано це?
Лазар швидко обернувся до втопленого й підняв руки до неба, немов би офірував 

на них свою віру, своє серце, недосконалість своїх думок, таких людських, дрібних...
За хвилину промовив до мертвого:
— In nomine Jesu! Pontie, veni fora!7
І вийшов з печери не оглядаючись...
Сильним віддихом, як по тяжкій праці, підіймались єпископові груди.
Чув, як голосно стукотіло в них серце, мало не викликаючи луни!
Довкола все завмерло.
З лісу, з річки, з далеких лук не було чути жодного голосу, найменшого шелесту...
Річка лежала, як полірована мафкатов?8 плита, немовби вода спинила свій 

рух. Небо проясніло вже. Зорі немов наблизились, приглядались до землі.
І ось єпископове вухо зловило звук... тихий, ритмічний... Стук, суголосий ударам 

Лазаревого серця... Немовби воно поділилося на два... І обидва б’ються одночасно.
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Ще мить... З темної печери почулося шарудіння... Голосний віддих, немов 
зітхання при пробудженні із сну...

Висока, кремезна, біло одягнена постать стала в чорному отворі печери.

Заслона диму з багаття помалу осіла на землю.
Ще ледве жевріло золоте жаровиння в догоряючому вогнищі, якого вже 

ніхто не підтримував.
Небо над лісом позеленіло, немов у нім відбилася зелена гладина Родану. 

В кучерявім лісі обізвались пташині голоси.
Легесенька хвилька плюскалась біля човна, & якому спав Север. Спав 

міцно й спокійно, почуваючи себе певно під охороною свого пастиря, що 
знає такі міцні чари... Не прокинувся й тоді, коли на згадку про Раббі при 
першому сонячному промінні єпископ розділив з Пилатом хліб і вино...

Однак відсахнувся, коли Лазар потрусив його за рамено. Бо побачив на 
пастиреві білу римську тогу, замість темного подорожнього плаща.

Однак запитати, чому це, не відважився.
Так само вважав за ліпше не розпитувати й про мертвого, Лазаревого 

приятеля, що його виловили з ріки, як рибу.
Мовчки взявся за весла й без снідання — нізащо не увійшов би до печери!

— помчав щосили далі від тієї Покутницької печери, де розмовляли мертвий 
з воскреслим!..

Коли човен зник у далині, в сторону печери помалу наближалась огрядна 
постать в Лазаревім плащі.

Був це той, що ще досі звався Понтієм Пил атом.
Розшукувати далі келеха Пилат не пішов. Хто ж знайде для нього кращу 

святиню, як Магдалина?
А стати на варті, щоб охороняти його, як уявляв собі у мріях, здавалось 

нині дитячою думкою. Як і нащо охороняти того, хто сам стоїть на сторожі 
на заплутаних стежках життя?

І залишився Пилат на місці, до якого привів його День Зустрічі.
Про це знало тільки двоє людей на світі, обидвоє — воскреслі.
А люди з околиць почали гомоніти, що Покутницька печера знову не порожня. 

З’явився в ній новий пустельник-самітник... Нікому ніколи він не назвав себе. 
Але люди прозвали його: Маріус, або Марі. Бо по Марії перейняв печеру.

А втім, ім’я Маріус було таке улюблене й так розповсюджене у тих сторонах, 
що ним кликали майже кожного третього, якщо не другого! — хрещеного чоловіка.

І дуже любили люди того Маріуса9. Бо був дуже добрий і мудрий.
Кожному, хто не знав, як відв’язатися від якоїсь біди, давав найліпшу 

раду. Здавалося, що той великий дужий, але такий лагідний, усміхнений і 
завжди радісний Маріус знає все на світі!

А от же, було питання, на яке він нікому ніколи не відповідав:
— Що є Істина? Ні, люди добрі, я цього не знаю! Я знав лише те... що 

Істиною не є!..

1 Така погода буває досить часто на півдні Франції.
2, 3 Легендарні істоти, дуже улюблені старогаллійськими легендами й французькими казками.
4 Aquae Sextae сьогодні зветься Аіх, Екс, місто в лимані Рони (раніш Родану).
5 Особа історична, канонізована Католицькою Церквою. Тіло його ще й нині спочиває у

церкві св. Максиміна.
6 Трофим, про якого згадує апостол Павло, був єпископом у місті Арль.
7 «В ім’я Ісусове! Понтію, вийди звідти!»
8 Мафкат — старовинна назва малахіту. Темно-зелений з білими жилками мармур, камінь 

дорогий, але не дорогоцінний, як лазурит.
9 Дуже популярна в Провансі легенда, що втопленого у хуртовину Пилата воскресив Лазар, 

та що цей воскреслий Пилат був тотожний з Маріусом, дуже улюбленим на півдні Франції 
святим. Про нього існує стільки легенд, як і про Пилата. Історично про смерть Пилата не 
відомо нічого. Правдоподібно, вмер він спокійно у своїх маєтках, як звичайний тодішній 
землевласник. Коли б його смерть була трагічна, про те згадали & якщо не численні римські 
аннали, що їх любили писати римляни, то у всякому разі не забули б «тріумфально» згадати всі 
ті, що так намагались його «знищити»... А їх було багато!
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Гастон ЛЕРУ Сучасна література

З французької переклала Катерина КВІТНИЦЬКА-РИЖОВА

Гастон Леру (1868 — 1927) — класик французької літератури детективного жанру. Його 
перу належать численні твори цього жанру, з яких найбільшу славу здобув роман ’’Оперний 
фантом”. "Таємниця Жовтої кімнати" — це взірець твору про злочин, скоєний у замкненому 
просторі, цебто коли вбивство сталося в кімнаті із загратованими вікнами й замкненими дверима, 
де не залишено слідів, що могли б стати ключем до його розгадки.

РОЗДІЛ І, у якому ніхто нічого не розуміє

Визнаю, що не без хвилювання починаю розповідь про незвичайні пригоди 
Ж озеф а Рультабія. Д о  сьогодні він так категорично проти цього опирався, 
що врешті я втратив був надію  будь-коли опублікувати найцікавішу за останні

Перекладено за виданням: Gaston Leroux, Le Mystere de la chambre jaune, Editions Pierre 
Lafitte, Paris, 1908.

© Катерина Квітницька-Рижова, 1996, переклад.
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п’ятнадцять років поліційну історію. Здається мені, читачі ніколи й не 
дізналися б усієї правди про цю дивовижну справу, відому під назвою «Жовта 
кімната», справу, яка викликала стільки жорстоких та сенсаційних драм і до 
якої мій друг був так близько причетний, коли б з нагоди недавнього вручення 
славетному Станжерсону ордена Почесного легіону одна вечірня газета в 
жалюгідній статейці, породженій чи то необізнаністю, чи то чиїмись зухвалими 
підступами, не воскресила б цей страшний злочин, що його Жозеф Рультабій, 
як він сам мені казав, волів би назавжди викреслити зі своєї пам’яті.

Чи пам’ятає хтось оту справу про Жовту кімнату, яка п’ятнадцять років 
тому змусила пролити стільки чорнила? В Парижі все забувається дуже 
швидко! Тепер уже ніхто не згадує ні процесу в Наї, ні трагічної смерті 
малого Менальдо... Свого ж часу громадська увага була так прикута до того 
судового процесу, шо навіть урядова криза лишилася непоміченою. А справа 
про Жовту кімнату, що почалася за кілька років до процесу в Наї, була ще 
гучнішою. Ввесь світ упродовж місяців сушив собі мізки над найкар- 
коломнішою за моєї пам’яті загадкою, що будь-коли поставала перед нашою 
поліцією та суддями. Кожен прагнув розкрити цю запаморочливу таємницю. 
То був свого роду драматичний ребус, над яким билися стара Європа й молода 
Америка. Бо насправді — можу собі дозволити це сказати, не ризикуючи 
образити авторське самолюбство, оскільки лише викладаю факти й неухильно 
слідую документам, ні реальне життя, ані уява, навіть якщо звернемося до 
автора «Вбивства на вулиці Морг», або до винахідливих наслідувачів Едгара 
По чи то до вигадливого Конан Дойла, не можуть підказати чогось подібного 
до справжньої таємниці Жовтої кімнати.

І уявіть собі, розгадку, яку ніхто не міг знайти, запропонував нам Жозеф 
Рультабій, тоді — скромний вісімнадцятирічний репортер однієї солідної 
газети. Однак, з’явившись у суд з ключем до цієї таємниці, Рультабій так і не 
розкрив усієї правди: сказав рівно стільки, скільки було потрібно, аби пояснити 
«незбагненне» й виправдати невинного. Тих причин, які змушували його 
тоді мовчати, вже немає. Мало того, тепер мій друг просто зобов’язаний 
говорити, і тому вам стане відомо геть усе. Отож, уникаючи детальних 
преамбул, я почну історію Жовтої кімнати такою, якою вона була постала 
перед усіма наступного дня після нещастя, що сталося в замку Гландьє.

25 жовтня 1892 року в останніх новинах газети «Тан» з’явилося пові
домлення: «Страшний злочин скоївся в замку Гландьє, на узліссі Сен-Же- 
нев’євського лісу, поблизу Епіне на березі Оржу, в маєтку професора Стан- 
жерсона. Сьогодні вночі, коли професор працював у своїй лабораторії, хтось 
зробив спробу вбити панну Станжерсон, яка спала в кімнаті, суміжній з 
лабораторією. Лікарі не ручаться за життя панни Станжерсон».

Уявляєте собі, яке хвилювання охопило Париж! Уже тоді ввесь учений світ 
був страшенно зацікавлений роботами професора Станжерсона та його дочки. 
То були перші розробки в галузі радіографії, які пізніше наштовхнули подружжя 
Кюрі на відкриття радію. До того ж усі нетерпляче чекали виступу професора 
в Академії наук, де він мав зачитати сенсаційну доповідь про розпад матерії,
— доповідь, яка загрожувала розхитати підвалини офіційної науки, що здавна 
грунтувалася на принципі: ніщо нікуди не зникає, ніщо з нічого не з’являється.

Всі ранкові газети рясніли повідомленнями про цю подію. «Матен», 
наприклад, видрукувала статтю під заголовком «неймовірний злочин». «Лише 
мізерні подробиці, — писав анонімний автор, — ми спромоглись отримати 
стосовно злочину в замку Гландьє. Зважаючи на пригнічений стан професора 
Станжерсона та на неможливість почути будь-які відомості з вуст жертви, усі 
наші пошуки, як і пошуки з боку властей, досі не дали змоги скласти уявлення 
про те, що ж таки скоїлося в Жовтій кімнаті, де на підлозі в самій нічній 
сорочці було знайдено панну Станжерсон. Однак нам пощастило поговорити 
з татусем Жаком — так кличуть сусіди старого служника родини Станжерсонів. 
Татусь Жак удерся до Жовтої кімнати, суміжної з лабораторією, разом із 
професором. І лабораторія, і Жовта кімната розташовані у флігелі в глибині 
парку, метрів за триста від замку.

«Було пів на першу, — розповів нам цей добродій, — і я товкся в лабораторії, 
де ще працював професор Станжерсон, коли все сталось. Цілий вечір я мив
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і ставив на місце приладдя і чекав тепер, що він піде, щоб і самому піти 
спати. Панна Матильда працювала з батьком до півночі. Коли зозуля лабо
раторного дзигаря прокувала дванадцяту, панна підвелася й поцілувала батька, 
бажаючи йому доброї ночі. Мені вона сказала: «На добраніч, татусю Жаку!»
— й прочинила двері Жовтої кімнати. Ми добре чули, як вона замикає двері 
на ключ і на гак, я навіть не стримав сміху й сказав професорові: «Ото панночка 
позамикалася на всі замки. Не інакше, як боїться Божої Тварючки!» Професор 
навіть не озвався, такий був занурений у роботу. Але моторошне нявчання 
зараз же й відповіло мені знадвору, і я впізнав голос Божої Тварючки, від 
якого в людини мороз поза шкірою пробігає. «Чи ж воно нам усю ніч 
заважатиме спати?» — подумав я, бо ж треба вам сказати, шановний, що до 
кінця жовтня я сплю нагорі, у флігелі, саме над Жовтою кімнатою, виключно 
аби не лишати панну на самоті посеред парку. Це її ідея — поселятися на 
літо у флігелі, їй тут якось веселіше, й ось уже чотири роки, відколи його 
побудували, неодмінно навесні перебирається сюди. А на зиму повертається 
до замку, бо в Жовтій кімнаті немає каміна.

Тож ми з професором були в лабораторії й не зчиняли жодного шуму. 
Професор сидів за своїм письмовим столом, а я, скінчивши роботу, сів на стілець 
і, споглядаючи його, думав: «Що за людина! Що за розум! Яка світла голова!» Я 
ще раз кажу: було дуже тихо, тож убивця, напевно, подумав, що ми вже пішли, 
й раптом, коли зозуля прокувала пів на першу, почувся відчайдушний крик із 
Жовтої кімнати. То був голос панни, вона кричала: «Тримайте вбивцю! Тримайте 
вбивцю! Рятуйте!» Водночас ляснули постріли, чути було, як гучно грюкають, 
падаючи на підлогу, стільці та інші меблі, немов у кімнаті відбувалася бійка, і 
знову лунав крик: «Тримайте вбивцю! Допоможіть! Тату! Тату!»

Ми похопилися до дверей, та ба! Двері були замкнені, як я вам уже казав, 
ізсередини самою панночкою на ключ і на гак. Ми спробували їх вибити, 
але вони не піддавалися. Професор був як божевільний, та й було від чого 
збожеволіти, бо панна продовжувала кликати: «На поміч! На поміч!» І пан 
Станжерсон шалено бивсь у двері, й плакав від люті, і захлинався сльозами 
від розпачу й власної безпомічності.

Тоді мені сяйнуло: «Вбивця проник через вікно! Треба бігти до вікна!» І я 
вибіг із флігеля.

Але, на жаль, парковий мур заважав мені відразу ж дістатися до вікна 
Жовтої кімнати: довелося спершу вибігти з парку. Біжучи до брами, я зустрів 
подружжя Берньє — консьєржів, вони поспішали до нас, зачувши постріли й 
крики. Кількома словами я змалював їм ситуацію, наказав консьєржу мерщій 
бігти до пана Станжерсона, а жінці — слідувати за мною, щоб одчинити 
паркові ворота. За п’ять хвилин ми з консьєржкою були під вікном Жовтої 
кімнати. Сяяв місяць, тож я відразу ж побачив, що вікна ніхто не торкався. 
Не лише фати були неушкоджені, а й віконниці за гратами зачинені, бо я 
сам їх власноручно зачинив, як робив це щовечора, хоч панна, знаючи, як я 
втомився, сказала мені про них не клопотатися, мовляв, вона сама їх зачи- 
нить.Тож віконниці були замкнені зсередини на залізну засувку. Значить, 
убивця промкнувся до кімнати не через вікно і втекти звідси не міг. Але ж і 
я не міг потрапити до кімнати через вікно!

Яке лихо! Було від чого стерятися. Двері кімнати замкнені зсередини, віконниці 
єдиного вікна надійно захищені фатами, та такими рясними, що крізь них і 
руку не просунеш. А панна кричить — рятуйте! А тоді перестала кричати... 
Може, вже нежива?.. Тільки чую, як у глибині флігеля професор виламує двері.

Ми з консьєржкою знову побігли до флігеля. Двері трималися, незважаючи 
на шалені удари професора Станжерсона та Берньє. Нарешті вони піддалися 
нашим спільним зусиллям — і що ми побачили? А слід сказати, що за нашими 
спинами консьєржка тримала лабораторну лампу, дуже потужну, лампа 
яскраво освітлювала всю кімнату.

А ще, пане, щоб не забути: Жовта кімната зовсім маленька. Панна вмеблювала 
її залізним, досить широким ліжком, маленьким столом, туалетним столиком 
та двома стільцями. Отож у яскравову світлі лампи, що її тримала консьєржка, 
ми одразу все побачили. Панна у нічній сорочці лежала на підлозі, а навколо 
панував страшенний гармидер. Столи й стільці були перекинуті, що свідчило 
про серйозну баталію. Панну, безперечно, витягли з ліжка. Вся вона була заюшена
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кров’ю, а на шиї проступали жахливі сліди пазурів: шкіра звисала клаптями. На 
правій скроні зяяв отвір, з нього сочилася цівка крові. Коли професор побачив 
свою доньку, він кинувся до неї і в нього вихопився такий відчайдушний крик, 
аж слухати було моторошно. Пересвідчившись, що вона ще дихає, він трохи 
отямився. Ну, а ми шукали вбивцю, того бандюгу, що хотів убити нашу панночку, 
і, присягаюся вам: пане, якби ми його знайшли, було б йому непереливки. Але 
в кімнаті його не було! Як він устиг зникнути?! Таке не вкладається в голові. 
Нікого під ліжком, нікого за меблями, ніде анікогісінько! Лише криваві відбитки 
широкої чоловічої долоні на стінах та дверях, великий, червоний від крові носовик 
без монограми, старий берет і численні сліди на підлозі. У цього чоловіка були 
великі ступні, а підметки залишали відбитки якоїсь кіптяви. Як він сюди 
потрапив? І куди щез? Не забудьте, пане, що в Жовтій кімнаті немає каміна. 
Злодій не міг утекти через двері, які були дуже вузькі, бо на порозі стояла 
консьєржка з лампою, поки ми з її чоловіком, шукаючи вбивцю, никали у 
маленькому просторі кімнати, де просто неможливо було сховатися, де., врешті, 
ми нікого й не знайшли. Зірвані із завісів й обіперті на стіну двері нічого не 
могли приховати. Крізь зачинене вікно із замкненими віконницями і надійними 
гратами втекти було годі. То яким же чином він утік? Одне слово, я вже ладен 
був повірити в нечисту силу...

Але ось на підлозі ми знаходимо мій револьвер. Так, так, мій власний 
револьвер. І це, запевняю вас, повернуло мене до дійсності! Дияволу б не 
знадобилося в мене красти мій револьвер, щоб убити панну. А цей чоловік, 
перш ніж потрапити сюди, зайшов до мене на мансарду, взяв у шухляді 
револьвер і скористався ним у своїх злочинних цілях. Перевіривши набої, 
ми дійшли висновку, що вбивця стріляв двічі. Погодьтеся, що при такому 
лихові мені ще, можна сказати, пощастило: коли все почалося, професор 
Станжерсон був тут, у своїй лабораторії, і міг підтвердити, що я ввесь час 
перебував із ним, у нього на очах. Бо вся ця історія з револьвером... куди б 
вона нас привела? Адже я міг і за фатами опинитись. Нашим суддям і цього 
б вистачило, щоб людину послати на ешафот*.

«Матен» видрукувала це інтерв’ю у супроводі такого коментаря: «Ми не 
уривали грубуватої розповіді татуся Жака, давши йому можливість викласти 
все, що він знав про злочин у Жовтій кімнаті. Ми навіть зберегли його вислови, 
але, зглянувшись на читачів, вилучили постійні лементування, що ним він 
увесь час пересипав свою оповідь. Згода, татусю Жаку, звичайно, ви дуже 
любите своїх господарів! Вам хотілося б, щоб усі про це знали, і ви постійно 
повторюєте це, надто після того, як було знайдено револьвер. Це ваше право, 
і ніхто вам не може нічого закинути!

Зрозуміло, в нас до татуся Жака — Жака Луї Мустьє — була сила-силенна 
запитань, але його саме покликали до слідчого, який провадив своє 
розслідування у головній залі замку. Нам не пощастило потрапити до замку 
Гландьє, бо навіть дубовий гай був повний поліції, яка пильно охороняла 
кожен слід поблизу флігеля, — то ж міг бути слід убивці!

Ми воліли б також розпитати подружжя консьєржів, але їх ніде не було. Тоді 
вирішили зачекати в заїзді поблизу маєтку, коли вийде пан де Марке, судовий 
слідчий з Корбея. О пів на шосту він справді з’явивсь у супроводі судового секретаря. 
Перш ніж устиг сісти в автомобіль, ми звернулися до нього із запитанням:

— Чи не могли б ви, пане де Марке, поділитися з нами деякими фактами 
про справу, якщо це не завадить подальшому ходові розслідування?

— На жаль, ми нічого не можемо сказати, — відповів слідчий. — Мабуть, 
це найдивніша історія з усіх мені відомих. Тільки-но нам здається, ніби ми 
про щось дізналися, як одразу ж стає зрозумілим, що анічогісінько не знаємо!

Ми попросили пана де Марке пояснити свої останні слова. Ось що він 
відповів, і, гадаємо, важливість його заяви важко переоцінити:

«Якщо нічого нового не долучиться до речових доказів, зібраних на сьогодні 
слідством, то, боюся, таємниця, що криється в злочинному замахові на життя 
панни Станжерсон, так і не розкриється. Однак в ім’я здорового глузду треба 
сподіватися, що зондування стін, стелі й підлоги Жовтої кімнати, до якого я 
маю намір удатися, залучивши підрядчика, який чотири роки тому будував 
той флігель, принесе нам переконливі докази того, що ніколи не слід 
зневірюватись у логіці речей. Скажімо, вбивця проникнув до кімнати через
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двері й заховався під ліжком, чекаючи на панну Станжерсон. Але яким шляхом 
зумів утекти? Якщо не знайдемо ні люка, ні потаємних дверей, ні сховища, 
ні взагалі жодного отвору, якщо обстеження стін — бо і я, й пан Станжерсон 
вирішили не відступати навіть перед руйнацією флігеля — не виявить отвору, 
яким могла б пройти хай навіть не людина, а будь-яка істота, якщо в стелі 
немає дірки, якщо під підлогою немає льоху, то тоді не лишається нічого 
іншого — треба увірувати в нечисту силу, як каже татусь Жак!»

Ця стаття видалась мені найцікавішою, адже й сам автор підкреслив, 
мовляв, судовий слідчий десь не без заміру проказав свою останню фразу: 
«Треба увірувати в нечисту силу, як каже татусь Жак!»

Стаття закінчувалась такими словами: «Ми поцікавилися, кого татусь Жак 
називав Божою Тварючкою... Як пояснив нам власник трактиру «Донжон», 
ідеться про кота матусі Навколішниці, як її називають тутешні мешканці. Ця 
стара побожна жінка мешкає в хижці серед лісу, поблизу гроту Святої Же- 
нев’єви. А її кіт часом просто моторошно кричить ночами.

Жовта кімната, Божа Тварючка, матуся Навколішниця, нечиста сила, свята 
Женев’єва, татусь Жак — серед усього цього сам чорт в’язи скрутить, а злочин 
завтра розкриється від удару кайлом по стіні, принаймні сподіваймося на це 
«в ім’я здорового глузду», як каже судовий слідчий. А поки що панна 
Станжерсон марить і розбірливо викрикує одне лише слово: «Вбивця! Вбивця! 
Вбивця!» Гадають, вона не доживе до ранку...»

Нарешті, та сама газета опублікувала термінове повідомлення: шеф 
розшукової поліції зателеграфував славетному інспекторові Фредеріку Ларсану, 
відрядженому до Лондона у справі викрадених акцій, щоб той негайно 
повертався до Парижа. 1

РОЗДІЛ II, у якому вперше з'являється Рультабій

Я й досі пам’ятаю той ранок, немов це відбувалося вчора, як юний Рультабій 
уходить до моєї кімнати. Було близько восьмої, і я ще лежав у ліжку й читав 
«Матен» — статтю про події в замку Гландьє.

Але передусім дозвольте відрекомендувати вам мого друга.
Я познайомився з Жозефом Рультабієм, коли він був ще маловідомим 

репортером. На той час я тільки починав кар’єру адвоката й часто мав нагоду 
зустрічати його під кабінетами судових слідчих, куди я ходив за перепусткою 
до тюрем Мазас або Сен-Лазар. Пику він мав симпатичну, голову круглу, мов 
куля, і був дуже рухливий. Гадаю, саме через це колеги по перу дали йому 
прізвисько Рультабій, що означає «коти-кулька»1. «Де Рультабій? Ти не бачив 
Рультабія? Та оно він, шельма Рультабій!» Хлопець часто червонів, як помідор, 
і бував то надто веселий, мов пташка, то занадто серйозний, наче папа римський.

Яким чином такий молодий (коли я зустрів його вперше, йому виповнилося 
лише шістнадцять з половиною років), він заробляв собі на хліб у пресі? 
Таке питання могло виникнути хіба що в тих, хто, познайомившись із ним, 
не знали, як він починав. Під час розслідування справи про вбивство й 
розчленування трупа жінки з вулиці Оберкампф (це ще одна забута історія) 
він приніс головному редакторові «Епок», яка конкурувала тоді з «Матен», 
ліву ногу, якої бракувало серед жахливих останків. Ту ногу поліція марно 
розшукувала впродовж восьми днів, а юний Рультабій видобув її із стічної 
канави, куди нікому й на думку не спало заглянути. Заради цього йому 
довелось найнятися в артіль каналізаційних шабашників, яку міські власті 
Парижа відрядили на ліквідацію наслідків сильної повені.

Ставши власником такої цінної знахідки й збагнувши, внаслідок якого ланцюга 
дедуктивних умовиводів цей хлопчина спромігся її роздобути, головний редактор 
перейнявся подвійним почуттям: захопленням від такої винахідливості 
шістнадцятирічного хлопчика, якій міг позаздрити досвідчений поліцай, і радістю, 
що зможе вмістити на «сторінці жахів» «ліву ногу з вулиці Оберкампф».

— З цієї ноги, — вигукнув він, — я зроблю передовицю!
Потому, доручивши зловісний згорток судово-медичному експертові, при

кріпленому до редакції «Епок», він запитав у того, кому невдовзі судилося

1 Словотворення близьке до українського «котигорошко».
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стати Рультабієм, яку платню він хотів би отримувати за штатну роботу репор
тера в рубриці «Хроніка дня».

— Двісті франків на місяць, — скромно відказав молодик, у якого аж 
віддих перехопило від такої пропозиції.

— Вам плататимуть двісті п ’ятдесят, — вів далі головний редактор, — але 
за одн ієї умови: кажіть усім, що працюєте в редакції вже місяць. І, зрозуміло, 
не ви розшукали «ліву ногу з вулиці Оберкампф», а газета «Епок». Запа
м’ятайте, мій юний друже: особистість тут — ніщ о, а газета — все!

Після чого дозволив новому співробітникові відкланятися. Проте на порозі 
затримав його й запитав ім ’я.

— Ж озеф  Ж озефен.
— Яке ж це ім ’я? — здивувався редактор. — Хоча, власне, ви ж статей не 

підписуватимете...
Новоспечений журналіст одразу ж знайш ов багатьох друзів, бо лю диною  

був. послужливою, вдачу мав привітну, вмів розрадити найбуркітливіших і 
знезброїти найзаздрісніш их.

У кав’ярні «Барро», де зазвичай юрмились репортери, перш ніж податися  
до прокуратури або префектури поліції в пошуках своєї щ оденної порції 
злочину, Рультабій зажив собі репутації спритника, який невдовзі (ось  
побачите!) добереться до кабінету самого начальника розшукової поліції. Коли 
справа бувала того варта, головний редактор посилав Рультабія — за ним вже 
закріпилося це прізвисько — на стежку війни, і хлопцеві траплялось утерти 
носа найуславленішим інспекторам.

Саме в кав’ярні «Барро» я з ним і познайомився. Адвокати з карних злочинів 
і журналісти зовсім не є ворогами, бо перші потребують реклами, а другі — 
інформації. Ми з Рультабієм розговорились, і я відразу ж відчув велику приязнь 
до цього хлопчини. А який меткий і оригінальний розум був у нього! Я ще ні 
в кого не зустрічав такої манери мислення.

Н евдовзі мені було доручено вести «Ю ридичну хроніку» в газеті «К рі-дю - 
бульвар». Те, що я вступив у царину журналістики, не могло не зміцнити той  
дружній зв ’язок, що встановився межи мною  і Рультабієм. А коли в мого 
юного приятеля виник задум написати для «Епок» серію  невеличких статей 
на ю ридичну тему, я залюбки консультував його з юридичних питань.

Так спливло майже два роки: і що ближче я пізнавав його, то більше за
кохувався в цього хлопця, бо розумів: під маскою веселого дивака ховалася 
надзвичайно серйозна для свого віку людина. Траплялося й таке, що я, звикнувши 
бачити Рультабія бадьорим, а часом і надто веселим, раптом знаходив його 
оповитого глибоким сумом. Я пробував розпитати про причину такої різкої 
зміни настрою, проте щоразу він знову починав реготатися й нічого не пояснював. 
Одного разу, коли я поцікавився його батьками, про яких Рультабій ніколи не 
розповідав, він відвернувсь і подався геть, удаючи, ніби не чув запитання.

Тим часом почалася гучна справа Ж овтої кімнати, яка мала зробити його  
не лиш е одним з найкращих репортерів, але й першим у світі поліцаєм, — 
хоча нині такий подвійний хист не повинен нікого дивувати, якщо взяти до  
уваги, що вже тоді щ оденна преса зазнала великих зм ін, перетворившись на 
хроніку злочинності. Люди похмурої вдачі можуть на це нарікати скільки 
завгодно, а як на мене, таке треба тільки вітати. Бо ніяка зброя, чи то 
громадська думка, чи то щось інше, ніколи не буде зайвою у боротьбі зі 
злочинністю. І на це песимісти можуть мені заперечити, мовляв, розповідаючи  
про злочин, преса тим самим заохочує злочинців. Але ж існують лю ди, яким  
ніколи не догодиш , хіба ж  ні?..

Отож Рультабій з ’явивсь у моїй кімнаті того ранку, а саме 20 жовтня 1892 
року. Щ оки в нього паленіли ще сильніш е, ніж завжди, в очах горів шалений  
вогонь і ввесь він був надзвичайно збудж ений. Руки в нього тремтіли, коли, 
вимахуючи свіжим номером «Матен», він гукнув мені:

— Ну як, любий Сенклере... Ви прочитали?
— Про злочин у замку Гландьє?
— Так! «Жовта кімната»... Якої ви думки про це?
— Чорт забирай, я гадаю, що це витівки нечистої сили або Божої Тварючки. 

У кожному разі, злочин вчинив хтось із них.
— Облиште ваші жарти!
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— Ну гаразд. Щиро кажучи, я не дуже вірю в убивць, які проходять крізь 
стіни. Як на мене, татусь Жак схибив, лишивши зброю, з якої скоєно злочин. 
Зважаючи на те, шо він мешкає над кімнатою панни Станжерсон, архітектурна 
розвідка, до якої сьогодні наміривсь удатися слідчий, дасть нам ключа до розгадки 
таємниці. Тож незабаром ми дізнаємось, крізь який люк або таємні двері прослизнув 
цей «добродій», щоб потім опинитися в лабораторії поруч із професором 
Станжерсоном, котрий так нічого й не помітив. Звісна річ, це лише гіпотеза...

Рультабій умостився в кріслі, запалив люльку, з якою ніколи не розлучався, 
якусь часину мовчки покурював, певне, дЛя того, щоб приборкати збудження, 
і тільки тоді зневажливо подивився на мене.

— Хлопче! — кинув він тоном, у якому бриніла така прикра іронія, шо 
неможливо передати її словами. — Юначе... Ви адвокат, і я не маю найменшого 
сумніву щодо ваших здібностей захищати підсудних. Але уявіть собі, що одного 
дня ви раптом станете суддею. Як же легко ви зможете звинуватити невинного!.. 
До цього у вас справді неабиякий талант, юначе. — Він енергійно затягся й 
провадив далі: — Жодного люка не знайдуть, і таємниця Жовтої кімнати день у 
день покриватиметься темрявою невідомості. Ось чому вона так зацікавила мене. 
Слідчий має рацію: це й справді найдивніший злочин з усіх відомих...

— Чи ви маєте якесь припущення, у який спосіб злочинцеві пощастило 
втекти? — запитав я.

— Жодного, — відповів Рультабій, — поки — жодного... Але щодо 
револьвера... Револьвер убивці не знадобився...

— Та кому ж він тоді знадобився, Боже милий?..
— Як кому? Самій панні Станжерсон.
— Я вас не розумію, — розгубився я. — Зовсім не можу збагнути...
Рультабій стенув плечима:
— Вас нічого не вразило в статті з «Матен*?
— Особливо — ні: все здалось однаково дивним...
— Ну а двері, замкнені на ключ?
— Це єдина правдоподібна деталь в усій розповіді...
— Серйозно?! А гак?
— Гак?
— Атож, гак, на який двері защепнули зсередини. Уявляєте, до яких 

запобіжних заходів удалася панна Станжерсон! Як на мене, вона когось 
остерігалася. Мало того, ані слова не кажучи татусеві Жаку, взяла його 
револьвер. Певно, не хотіла нікого лякати, а надто — свого батька. Те, чого 
боялась панна Станжерсон, сталося... Тож вона захищалась, відбулася 
сутичка, й панна вправно скористалася зі свого револьвера, влучивши вбивці 
в руку. Цим-то і пояснюються криваві відбитки чоловічої долоні на стіні та 
на дверях; чоловік, мабуть, навпомацки шукав виходу, щоб утекти. Але 
вистрілила панна не зразу, через це й не встигла ухилитися від страшного 
удару в праву скроню.

— То її поранено не з револьвера?
— У газеті про це не йдеться, але як на мене, то я певен: револьвер був у 

панни Станжерсон. Питання тепер у тому, яка ж зброя була в убивці. Рана 
на скроні свідчить: злочинець хотів оглушити дівчину після того, як не зумів 
задушити її. Знав, що на горищі мешкає татусь Жак, саме це й змусило його 
орудувати безшумною зброєю — кийком або молотком...

— Усе це, одначе, не пояснює нам, в який спосіб убивця вийшов із Жовтої 
кімнати, — нагадав я.

— Авжеж, — одказав, підводячись, Рультабій. — А позаяк це треба з’ясувати, 
я вирушаю до замку Гландьє. Тому й зайшов по вас, щоб ви поїхали зі 
мною...

— Я?!
— Так, любий друже, ви мені потрібні. «Епок» доручила мені цю справу, 

тож треба щонайшвидше розібратися в ній.
— Але чим я можу вам у цьому зарадити?
— Пан Робер Дарзак перебуває зараз у замку Гландьє.
— Ваша правда... Мабуть, він у безмежному розпачі...
— Мені треба з ним побалакати.
Рультабій проказав останнє речення тоном, який мене здивував.
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— Хіба ви... Хіба ви сподіваєтесь почути від нього щось цікаве? — запитав я.
— Так.
Рультабій не хотів більш нічого казати. Він пройшов до вітальні, попро

сивши мене поквапитися.
З Дарзаком мені довелось познайомитися в суді, я був тоді секретарем 

метра Барб’є-Делатура і добре прислужився Дарзакові. Робер Дарзак, цей 
чоловік років під сорок, викладав фізику в Сорбонні і був тісно пов’язаний з 
родиною Станжерсонів: після семи років упадання біля панни Станжерсон 
він нарешті став нареченим уже немолодої (їй десь-то минало тридцять 
п’ятий), але надзвичайно вродливої жінки.

Одягаючись, я гукнув до вітальні, де нетерпеливився Рультабій:
— Чи не здогадуєтесь ви, до якого суспільного прошарку належить 

злочинець?
— Здогадуюсь, — одказав він. — Якщо не з вищого світу, то бодай людина, 

що стоїть на досить високому щаблі... Щоправда, це лише передчуття...
— Звідки воно?
— Та це ж ясно, як Божий день! — одказав молодик. — Брудний берет, 

вульгарний носовик, на підлозі — сліди грубих черевиків...
— Зрозуміло, — вигукнув я. — Ніхто не лишає за собою стільки слідів, 

якщо вони ведуть до істини...
— А з вас іще будуть люди, любий Сенклере! — завершив розмову Рультабій.

РОЗДІЛ III, «чоловік, мов тінь, пройшов крізь грати»

За півгодини ми з Рультабієм уже стояли на платформі Орлеанського 
вокзалу, чекаючи відходу поїзда, який мав одвезти нас до Епіне-сюр-Орж. 
Ми побачили там прокуратуру Корбея в особі слідчого пана де Марке та 
його секретаря. Вони провели ніч у Парижі, щоб бути присутніми в театрі на 
генеральній репетиції ревю, автором якого був сам пан де Марке, 
замаскувавшись скромним псевдонімом Кастігат Рідендо1. Пан де Марке зовні 
скидавсь на поважного старця. Він відзначався чемністю та галантністю, єдина 
його пристрасть у житті була драматургія. У суді його цікавили лише справи, 
які обіцяли сюжет бодай на один акт п’єси. Незважаючи на свої солідні 
зв’язки, що давали йому можливість претендувати на найвищі юридичні 
посади, він, щиро кажучи, ніколи по-справжньому не працював, головним 
клопотом пана де Марке був театр, його надив романтичний «Пор-Сен- 
Мартен» і задумливий «Одеон». Такий ідеал призвів до того, що він до 
похилого віку не просунувся далі слідчого, та ще в Корбеї, підписувавсь 
ім’ям Кастігат Рідендо під непристойно маленькою п’єскою для «Ла-Скали».

Справа Жовтої кімнати, що містила в собі незбагненні загадки, не могла привабити 
людину такої... літературної вдачі. Справа, звичайно зацікавила його, і пан де Марке 
ладен був накинутися на неї не стільки як слідчий, що жадає істини, скільки як 
ангор гостросюжетних п’єс, усі розумові здібності якого націлені на пошук таємничої 
інтриги і який більш за все боїться останнього акту, де все з’ясовується.

Тож коли ми його зустріли на вокзалі, я почув, як пан де Марке, зітхнувши, 
звернувся до свого секретаря:

— Сподіваймося, любий пане Мален, що підрядчик своїм кайлом не 
зруйнує таку прекрасну таємницю!

— Не бійтеся, — відповів Мален, — можливо, кайлом він розтрощить 
флігель на друзки, але наша справа йому не до снаги. Я простукав усі стіни, 
оглянув підлогу й стелю, а це я вмію робити. Мене не обдуриш. Можете не 
нервуватись — ми нічого не дізнаємося.

Заспокоївши у такий спосіб свого патрона, Мален кивнув йому головою 
на нас із Рультабієм. Той спохмурнів і, вгледівши, шо мій друг, знявши 
капелюха, вже наближається до нього, — поспішив до вагона, встигнувши 
півголосом кинути секретареві:

— Ніяких журналістів, у жодному разі!
— Зрозумів! — одказав пан Мален і перепинив Рультабія, який зробив 

спробу вскочити до купе слідчого. — Вибачайте, купе зарезервовано!
1 Перші слова латинського прислів’я «Castigat ridendo mores» — «Сміхом таврую звичаї».
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— Я журналіст, співробітник газети «Епок», — промовив мій юний друг 
дуже привітно і ввічливо. — Мені треба сказати кілька слів панові де Марке.

— Пан де Марке дуже зайнятий розслідуванням однієї справи.
— О, його розслідування мене анітрохи не цікавить, запевняю вас. Я не 

той репортер, що рахує, скільки собак задавили на вулицях, — заявив Руль- 
табій, закопиливши губи і виказуючи тим безмежну зневагу до такої літератури, 
як «хроніка дня». — Я — театральний оглядач і маю сьогодні зробити звіт 
про ревю в «Ла-Скалі»...

— Заходьте, пане, прошу... — запросив секретар, відступивши.
Рультабій ускочив до купе. Я подався за ним і сів поруч. Увійшов секретар

й зачинив двері.
Слідчий де Марке з подивом глянув на свого секретаря.
— Ой, пане, — розпочав Рультабій, — не дорікайте цьому добродієві за те, 

що я знехтував правилами пристойності. Але я прагну мати честь поговорити 
не з паном де Марке, а з Кастігатом Рідендо! Дозвольте мені як театральному 
оглядачеві «Епок» висловити вам своє захоплення!..

Тут Рультабій спершу назвав мене, потому відрекомендувався сам.
Нервово смикаючи свою гостру борідку, пан де Марке намагався пояснити, 

що він дуже скромний автор і взагалі проти того, щоб його псевдонім викрили 
публічно, сподівається, що захоплення його драматургічним витвором не 
переступить межі, що театральний оглядач не сповіщатиме широкому загалу 
про те, що Кастігат Рідендо є не хто інший, як слідчий з Корбея.

— Репутація митця, — додав він, повагавшись, — може зашкодити репутації 
слідчого... Надто в провінції, де трохи відсталі...

— О, можете покластися на мене! — гаряче запевнив Рультабій, звівши 
догори руки, немов закликав Бога у свідки.

Поїзд рушив...
— Від’їжджаємо! — гукнув слідчий, здивувавшись, що ми їдемо разом з ним.
— Так, пане, істина рушає до замку Гландьє, — люб’язно всміхаючись, 

мовив репортер. — Чудова справа, пане де Марке, чудова справа!
— Темна справа! Неймовірна, немислима, незбагненна справа... Нічого я 

так не боюся, пане Рультабій, як того, що журналісти, прагнучи її пояснити, 
почнуть утручатися...

Мій друг оцінив цей прямий випад.
— Так, — просто погодився він, — цього слід побоюватись... Вони всюди 

встромляють свого носа... Що ж до мене, пане слідчий, то я заговорив до вас 
лише тому, що випадок поставив мене на вашому шляху, привів просто до 
вашого купе...

— То куди ж ви ідете? — запитав пан де Марке.
— До замку Гландьє, — не змигнувши оком, відповів Рультабій.
Де Марке аж підскочив.
— Ви туди не потрапите!
— Ви цьому перешкодите? — ринувся в бій мій друг.
— У жодному разі! Я надто люблю пресу та журналістів, щоб завдавати їм 

будь-які прикрощі. Але професор Станжерсон перед усіма замкнув двері. їх 
тепер стережуть. Учора жоден журналіст не зміг промкнутися за браму замку 
Гландьє.

— Тим краще, — відказав Рультабій, — зате я зможу.
Де Марке закопилив губу і, здавалося, збиравсь надалі справляти затяту 

мовчанку. Одначе він трохи відтанув після того, як Рультабій повідомив йому, 
що ми їдемо до замку, аби потиснути руку «давньому щирому другові» — так він 
одрекомендував Робера Дарзака, якого бачив, мабуть, щонайбільше раз у житті.

— Сердега Робер! — співав своєї юний журналіст. — Сердега Робер! Він 
може не пережити цього... Він так кохав панну Станжерсон!..

— Справді, пан Дарзак так побивається, що шкода дивитись, — знехотя 
зронив слідчий.

— Проте не треба втрачати надії, шо панна Станжерсон виживе...
— Дай Боже... Її батько сказав мені вчора: якщо вона помре, то він піде за 

нею в могилу. Яка незмірна втрата для науки!
— Рана на скроні серйозна?
— Авжеж! На щастя, не смертельна. Панну вдарили з величезною силою!
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— Отже, панну Станжерсон поранили не з пістолета! — вигукнув Рультабій 
і спрямував на мене переможний погляд.

Пан де Марке здавався дуже збентеженим. Він обернувся до свого 
секретаря, демонструючи, що нас більш і знати не знає.

Але Рультабія не так просто було здихатись. Він нахилився до слідчого і 
розгорнув перед ним газету «Матен», яку видобув з кишені.

— Є .одна річ, пане слідчий, про яку я можу вас запитати, не боячись 
виставити себе нетактовною людиною. Ви прочитали звіт у «Матен»? 
Цілковита нісенітниця, чи не так?

— Зовсім ні, пане Рультабій...
— Ну що ви! У Жовтій кімнаті лише одне вікно, фати якого лишилися 

неушкодженими, й одні двері, що їх виламали професор і татусь Жак. Проте 
в ній не знайшли вбивці!

— Саме так, мій пане! Цілком слушно! В тому-то й річ!
Рультабій нічого більш не сказав, поринувши в роздуми. Так тривало 

хвилин із п’ятнадцять.
Нарешті, прийшовши до тями, він знов звернувся до слідчого:
— А яка зачіска була того вечора в панни Станжерсон?
— Я щось не зовсім розумію вас, — здивувався пан де Марке.
— Але це дуже важливо! — вирвалося у Рультабія. — В неї волосся було 

гладко зачесане на прямий проділ, чи не так? Я певен, що того вечора вона 
була так само зачесана.

— Ну то й помиляєтесь! — одказав слідчий. — Того вечора волосся в неї 
було зібране догори й скручене у вузол. І то була її звичайна зачіска... Чоло 
цілком відкрите... За це я ручуся, бо ми ретельно оглянули рану. Волосся не 
було заюшене кров’ю. А після замаху його ніхто не торкався.

— Ви певні цього? Ви певні, що того вечора волосся панни Станжерсон 
було не на проділ?

— Цілком, — посміхнувся слідчий. — Як зараз пам’ятаю: коли ми оглядали 
рану, лікар сказав мені: «Як шкода, що вона мала звичку піднімати волосся 
догори. Якби розділяла проділом, волосся пом’якшило б удар». Мушу вам 
сказати, мене дивує, що ви надаєте цьому такого значення...

— Еге-е, якщо вона не була зачесана на прямий проділ... — болісно 
простогнав Рультабій, — куди ж ми тоді зайдемо? Ні, треба ще вточнити... — 
І він скрушно махнув рукою, аж по паузі запитав: — А рана на скроні глибока?

— Жахлива.
— То якою зброєю її завдано?
— Це таємниця слідства.
— Чи знайшли ви цю зброю?
Слідчий змовчав.
— А рана на горлі? — доскіпувався Рультабій.
У відповідь на це запитання слідчий зволив нам повідати, що, як на 

одностайну думку лікарів, «якби вбивця ще кілька секунд стискав їй горлянку, 
жінка померла б від задушення».

— Ця справа, принаймні у викладі газети «Матен», здається цілком незба
гненною, — завзято вів далі Рультабій. — Чи не могли б ви мені сказати, 
добродію, скільки дверей і вікон у флігелі?

— П’ять, — одказав, прокашлявшись, слідчий, який далі не міг утриматися 
від спокуси продемонструвати всю неймовірність і таємничість справи, яку 
розслідував. — Усього виходів п’ять, зокрема і двері передпокою, єдині двері 
флігеля, які замикаються автоматично, а відмикаються ізсередини й ззовні 
лише двома спеціальними ключами, один з яких завжди носить із собою 
професор Станжерсон, другий — татусь Жак. Панні Станжерсон такий ключ 
не потрібен, бо татусь Жак і ночує у флігелі, а вдень вона ніколи не залишає 
батька. Коли ті четверо, нарешті зламавши двері, вдерлися до Жовтої кімнати, 
вхідні двері, як завжди, були замкнені, обидва ж ключі від них лежали один
— у кишені професора Станжерсона, другий — у кишені татуся Жака. Вікон 
у флігелі четверо: єдине вікно Жовтої кімнати, два вікна в лабораторії і одне 
в передпокої. Вікна Жовтої кімнати та лабораторії дивляться у бік села, єдине 
вікно передпокою — у парк.

— Саме крізь це вікно він і втік із флігеля! — вигукнув Рультабій.
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— Як ви знаєте? — здивувався пан де Марке, змірявши мого друга 
недовірливим поглядом.

— Пізніше ми дізнаємося, яким шляхом убивця вийшов із Жовтої кімнати, 
але із флігеля він вийшов крізь вікно передпокою...

— Вдруге питаю: звідки вам це відомо?
— Боже милий, це дуже просто! Якщо він не міг утекти вхідними дверима 

флігеля, виходить, мусив шукати вікна, а для цього необхідно було знайти 
бодай одне незагратоване. Вікно Жовтої кімнати загратоване, бо виходить на 
село, обидва лабораторні вікна — також із гратами. Вбивця таки втік, і, як я 
собі уявляю, він знайшов незагратоване вікно, це — вікно передпокою, що 
виходить у парк, тобто всередину маєтку. Як бачите, не дуже складно 
здогадатися!

— Так, — погодився пан де Марке. — Але існує факт, про який ви не 
могли здогадатись: єдине незагратоване вікно передпокою забране міцними 
залізними віконницями. І  ці віконниці лишалися зачиненими зсередини на залізний 
гак. Хоча ми маємо докази того, що вбивця справді втік крізь це вікно! Криваві 
відбитки у передпокої на стіні й на віконницях та сліди на землі під вікном, 
цілком ідентичні за розміром тим, які я сам виміряв у Жовтій кімнаті, 
переконливо свідчать про те, що вбивця втік саме цим шляхом! Але в такому 
випадку — яким же побитом він спромігся це вчинити? Адже віконниці були 
замкнені зсередини? Він, як тінь, пройшов крізь грати. І все ж найжахливіше 
не в тому. Так, ми справді знайшли сліди вбивці, але як йому пощастило 
вийти із Жовтої кімнати, перетнути лабораторію, щоб потрапити до перед
покою, — це непідвладне розумові! Еге, пане Рультабій, ця історія схожа на 
маячню! Гарна справа, нічого не скажеш! Сподіваюся, до неї ще довго ніхто 
не добере ключа!..

— На що ви сподіваєтесь, пане слідчий?..
— Не сподіваюсь, а побоююсь, — виправився пан де Марке.
— Виходить, вікно зачинили зсередини після того, як убивця втік? — 

запитав Рультабій.
— На даний момент це видається мені цілком імовірним, хоча пояснити 

важко... Бо ж потрібен спільник або ж спільники... А їх я не бачу... — І, 
помовчавши, де Марке додав: — Ах, коли б панні Станжерсон покращало, 
можна було б її розпитати...

Рультабій, слідуючи плинові власних думок, запитав:
— А горище? Адже й на горищі має бути якийсь отвір?
— Так, справді, я його не врахував... Отже, отворів — шість: на даху — 

маленьке слухове вікно. Професор Станжерсон теж наказав його загратувати, 
бо воно дивиться не всередину маєтку, а за мури. На цьому віконечку, як і 
на першому поверсі, фати цілі, а віконниця, що, звісна річ, зачиняється 
зсередини, була зачинена як годиться. Отож ми не знайшли ніяких свідчень, 
що вбивця проходив саме через горище.

— То ви не сумніваєтесь, пане слідчий, що вбивця — хай невідомо у який 
спосіб — урятувався через вікно передпокою?

— Усе свідчить про це...
— І я так гадаю, — з поважним виглядом погодився Рультабій.
Після короткої мовчанки він докинув:
— Якщо на горищі ви не знайшли жодних слідів убивці, таких, приміром, 

як на паркеті Жовтої кімнати, це мало б привести вас до висновку, що не він 
викрав револьвер татуся Жака...

— На горищі не виявлено інших слідів, окрім слідів татуся Жака, — 
відказав слідчий і значуще покивав головою. Потому вирішив розвинути 
свою думку: — Татусь Жак не відлучався від професора Станжерсона. На 
своє щастя...

— То яку роль у драмі грає револьвер татуся Жака? Адже очевидно, що з 
цієї зброї поранили не панну, а злочинця...

Обійшовши мовчанкою це запитання, яке його видимо збентежило, пан 
де Марке повідомив нам, що в Жовтій кімнаті знайдено дві кулі — одну в цій 
самій стіні, де видніли криваві відбитки долоні, другу — в стелі.

— Ого, в стелі! — стиха повторив Рультабій. — Ти ба — в стелі! Справді 
дуже цікаво — в стелі!..
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Усю подальшу дорогу він мовчки палив люльку. Коли ми прибули до 
Епіне-сюр-Орж, мені довелося поплескати Рультабія по плечі, щоб вивести 
із задуми і змусити спуститися з неба на землю, а точніше... на перон.

Там слідчий і секретар поважно відкланялись, даючи нам зрозуміти, шо нашого 
товариства їм уже досить, потім усілися в кабріолет, який чекав на них.

— Скільки до замку Гландьє пішки? — запитав Рультабій залізничника.
— Півтори години, а якщо непоспіхом — то годину сорок п’ять, — відказав той.
Рультабій звів погляд у небеса і, певно, вирішив, шо погода влаштовує

його, та й мене також, бо взяв під руку й проказав:
— Ходімо! Мені необхідно пройтись.
— Ну то шо, — запитав я його, — справа прояснюється?
— Ох, — зітхнув Рультабій, — навпаки, все стало ше заплутанішим! 

Щоправда, виникла одна ідея...
— Яка?
— Ні, поки не можу сказати... Бо ідея моя — питання життя й смерті 

принаймні для двох осіб.
— Гадаєте, вбивця має спільників?
— Ні, не думаю...
Якусь хвильку ми мовчали, потому він мовив:
— Ото нам поталанило — зустріли слідчого з секретарем! Пригадуєте, шо 

я вам казав з приводу револьвера?
Стромивши руки в кишені, він ішов, понуривши голову, й тихенько щось 

насвистував. Раптом прошепотів:
— Бідолашна жінка!..
— Вам шкода панну Станжерсон?
— Так, ця шляхетна жінка цілком гідна співчуття!.. В неї мужній, 

надзвичайно мужній характер... Уявляю собі... Уявляю...
— Ви знайомі з панною Станжерсон?
— Зовсім ні. Я бачив її лише раз.
— То чому твердите, нібито в неї мужній характер?
— Бо вона вчинила опір нападникові. Так сміливо захищалась, а головне... 

Головне — куля в стелі.
Я витріщився на Рультабія, подумки питаючи себе, чи не збиткує він з 

мене. А може, сам ізсунувся з глузду? Але юнак був серйозний як ніколи, а 
думка, що світилася в розумних круглих очах, свідчила про неабиякі розумові 
здібності. До того ж я вже починав потроху звикати до його безладної мови... 
безладної для мене, незрозумілої й безглуздої лише до тої хвилини, поки він 
чітко й швидко, кількома реченнями відкривав мені хід своєї думки. Тоді все 
відразу ставало яснйм: кинуті ним слова, що здавалися нісенітницею, набирали 
сенсу, аж я сам вже не розумів, як це мені раніше не спало на думку.

РОЗДІЛ IV, на лоні дикої природи

Гландьє — це один з найдавніших замків району Іль-де-Франс, відомого 
багатьма славетними архітектурними пам’ятками доби феодалізму. Збудований 
серед лісу за часів Філіппа Красивого, він височить за кілька сот метрів од 
дороги, що веде від села Сент-Женев’єв-де-Буа до Монлері. Ансамбль його 
будівель увінчаний центральною баштою-донжоном. Коли відвідувач, здо
лавши хисткі сходинки, досягає оглядового майданчика, на якому у ХУІІ 
сторіччі Жорж Філібер де Секіньї, володар Гландьє, Мезон-Ньова та інших 
земель, наказав збудувати альтанку в стилі рококо, він побачить гордівливу 
фортечну башту Монлері, що здіймається над долиною на відстані трьох льє. 
Упродовж віків донжон і фортечна башта досі дивляться одне на одного 
поверх зелених лісів та сухого деревостану, немов розповідають одне одному 
найдавніші легенди французької історії. Кажуть, нібито донжон Гландьє 
оберігає священну тінь героїчної та доброї захисниці Женев’єви, покрови
тельки Парижа, перед якою відступив сам Атгила. Там, у товщі старого зам
кового валу, спочиває вона вічним сном. Влітку закохані безтурботно спу
стошують на траві кошики з провізією, мріють або обмінюються клятвами 
над її могилою, святобливо заквітчаною незабудками. Неподалік від тієї могили 
є криничка, як кажуть, з чудодійною водою. На цьому місці вдячні матері
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встановили статую святої Женев’єви, до ніг якої вішають пінетки та очіпочки 
дітей, урятованих цілющою водою.

Саме в цих місцях, які, здавалося б, цілком належать до минувшини, 
поселилися професор Станжерсон та його дочка для того, щоб працювати 
над наукою майбутнього. їм одразу ж сподобалась безлюдність лісової пущі, 
де за їхньою працею й надіями могли стежити лише древні камені та вікові 
дуби. Гландьє1, в минулому гландаріум, називався так тому, що в цих місцях 
здавна збирали силу-силенну жолудів. Ця земля, оповита сумною славою, 
через нехлюйство своїх власників набула вигляду дикої природи, і лише 
будівлі, які ховалися в зелені, несли на собі відбиток дивних перетворень. 
Кожне сторіччя закарбовувало на них свій слід, і всі ці архітектурні витвори 
були оповиті споминами про жахливі події, криваві пригоди. Тож замок, де 
сподівалася знайти собі притулок наука, здавалось, наперед був приречений 
стати ареною для драми, сповненої таємниць та крові.

Здається, я трохи захопився в описуванні замку Гландьє, але це не для 
того, аби створити відповідну атмосферу для драматичних подій, які від
буватимуться на очах читача. По щирості, я прагну цілковитої простоти. Я 
зовсім не претендую на авторство. Коли кажуть «автор», завжди думають: 
«романіст», але таємниця Жовтої кімнати, хвалити Бога, криє в собі реальний 
трагічний жах і цілком може обійтися без літературних прикрас. Я лише 
сумлінний оповідач, тож маю дати картину перебігу подій. А картину необхідно 
вставити в раму, та й годі. Ви маєте право знати, де саме розгорталися події.

Отже, повернімося до професора Станжерсона. На той час, коли він придбав 
маєток, приблизно за п’ятнадцять років до цієї драми, Гландьє довго стояв 
пусткою. Ще один старий замок, побудований Жаном де Бельменом у XIV 
сторіччі, теж стояв поблизу, занедбаний і безлюдний. Загалом увесь район був 
майже ненаселений. Лічені будиночки обабіч Корбейської дороги, один заїзд 
під назвою «Донжон», — ото й уся цивілізація в цьому Богом забутому місці, 
яке ніяк не сподіваєшся зустріти всього лише за кілька льє від столиці. А 
проте саме тутешня глушина й звабила професора Станжерсона та його дочку. 
Професор був уже на той час знаменитістю, він щойно повернувся з Америки, 
де його роботи набули широкого розголосу. Його книжка «Розпад матерії під 
дією електричного струму», що вийшла друком у Філадельфії, викликала 
протести всього вченого світу. Станжерсон був французом американського 
походження. Важливі справи, пов’язані з оформленням спадщини, впродовж 
кількох років затримували його в Сполучених Штатах. Але й там він 
продовжував розпочату в Парижі роботу, потім, одержавши велику спадщину, 
повернувся до Франції. Багатство прийшлося дуже до речі. Якби професор 
Станжерсон забажав, він міг би огребом брати мільйони доларів, використавши 
сам або дозволивши впровадити у виробництво два-три свої винаходи в галузі 
хімії барвників. Проте йому завжди видавалось осоружним ставити на службу 
власним потребам чудовий дар, даний йому природою. Він віддавав його людям 
і все, що заробляв завдяки своєму хистові, витрачав на доброчинство. Тому не 
приховував радість, одержавши несподіва'не багатство, що дозволяло йому 
беззастережно віддаватися своїй пристрасті до чистої науки. Воно його тішило 
ще й з іншої причини. Коли професор повернувся з Америки і купив Гландьє, 
панні Станжерсон минуло двадцятий. Важко собі уявити, яка вона була 
вродлива, успадкувавши від матері, що померла від пологів, грацію парижанки, 
а від діда по батьковій лінії, Вільяма Станжерсона, всю щедрість молодої 
американської крові. Дід, мешканець Філадельфії, змушений був прийняти 
французьке громадянство, одружуючись із француженкою, якій у майбутньому 
судилося стати матір’ю великого вченого Станжерсона. Ось чим пояснюється 
англійське прізвище французького професора.

Двадцятирічна, з чудовим білявим волоссям, блакитними очима, молочною 
шкірою, обдарована божественним здоров’ям, Матильда Станжерсон була однією 
з найвродливіших дівчат і Старого, й Нового Світу. Незважаючи на смуток 
перед неминучою розлукою, батьківський обов’язок змушував професора 
подумати про доньчин шлюб, тож, очевидячки, він зрадів, що Матильдин посаг 
сам приплив йому до рук. Хай там як, але він замкнувся разом з дочкою в замку

1 «Gland» — французькою мовою означає «жолудь».
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Гландьє саме тоді, коли друзі сподівалися, що він почне вивозити Матильду у 
вищий світ. Дехто навіть спеціально приїздив, аби виказати своє здивування. 
На поставлені йому запитання професор Станжерсон відповідав: «Це доньчина 
воля, а я не годен ні в чому їй відмовити. Це вона обрала своїм помешканням  
замок Гландьє». У свою чергу, панна Станжерсон на подібні запитання  
безтурботно відказувала: «Де б нам краще працювалося, ніж у цьому затишку?»

Матильда Станжерсон уже тоді брала участь у дослідж еннях свого батька, 
але ніхто й гадки не мав, що її захоплення наукою сягне так далеко, щ о вона 
впродовж п ’ятнадцяти років відкидатиме всі пропозиції взяти шлюб. Хоч як 
по-самітницьки жили батько з донькою , а проте й вони змуш ені були вряди- 
годи відвідувати офіційні прийоми, а кілька разів на рік з ’являтись у двох- 
трьох салонах, де слава професора та краса Матильди викликали захоплення. 
Спочатку дивовижна холодність дівчини аніскілечки не бентежила її залицяль
ників, та вже за кілька років вони, видно, стомилися. Лише один зі зворуш 
ливою впертістю продовжував наполягати, заслуживши прізвисько «вічного 
нареченого», з чим покірливо змирився. То був пан Робер Дарзак. А тим  
часом панна Станжерсон була вже немолода, і, здавалося б, якщ о вона до  
тридцяти п ’яти років не визнала за потрібне вийти заміж, то не піде до  вінця 
й тепер. Таким умовиводом, ясна річ, пан Дарзак нехтував як незначущ им, 
бо так само женихався, якщо доречно назвати цим словом ніжне й ненабрид- 
ливе піклування, що ним тільки можна оточити тридцятип’ятирічну жінку, 
яка додівувала до сивої коси і заявила, що ніколи не піде заміж.

І раптом за кілька тижнів до подій, що хвилюють нас зараз, Парижем пішов 
поголос, якому спершу не надали великого значення, таким він здавався 
неймовірним: панна Станжерсон нарешті погодилась віддати належне незагасній 
палкості пана Робера Дарзака! Зважаючи на те, що сам пан Дарзак не спростовував 
цих матримоніальних чуток, усі повірили, щ о в них, попри всю  їхню  
неправдоподібність, є крихта істини. Зрештою одного дня професор Станжерсон 
після засідання в Академії наук сповістив, що весілля відбудеться в тісному колі 
в замку Гландьє відразу ж після того, як вони з дочкою закінчать доповідь, що 
має підвести підсумок їхньої роботи над розпадом матерії, тобто переходом  
матерії в ефір. Молоді повинні були оселитися в Гландьє, й зять збирався взяти 
участь у справі, якій батько й дочка присвятили все своє життя.

Не встиг ще вчений світ отямитися після цієї новини, як надійшла звістка 
про замах на життя панни Станжерсон і про згадувані фантастичні обставини  
злочину, список яких нам пощастило розширити внаслідок візиту до  замку.

Я не вагаючись виклав читачеві всі ці подробиці, які знав завдяки моїм  
діловим контактам з паном Робером Дарзаком. Тож, переступаючи поріг 
Ж овтої кімнати, читач буде обізнаний не згірш од мене.

РОЗДІЛ V, у якому Жозеф Рультабій каже панові Роберові Дарзаку кілька слів, 
які викликають певний ефект

Кілька хвилин ми з Рультабієм ішли вздовж муру, що оточував розлогі 
володіння професора Станжерсона, і вже побачили вхідні ворота маєтку, аж 
раптом нашу увагу привернув чоловік, який, нахилившись до землі, щось так 
пильно видивлявся, що навіть не помітив нас.Він то скоцюрблювався, мало 
не лягаючи на землю, то випростовувався й уважно вивчав мур, потім розглядав 
щось у себе на долоні, робив кілька широких кроків, потому зривався й біг і 
знову втуплювавсь у свою праву долоню. Рультабій застеріг мене:

— Тихо! Сам Фредерік Ларсан працює! Не заважаймо йому.
Ж озеф Рультабій із великим захопленням ставився до славетного поліцая. 

Я особисто ніколи не бачив Ф редеріка Ларсана, але багато про нього чув.
Справа про золоті зливки з Монетного двору, до якої ніхто не брався й у якій 

лише він доскіпавсь до істини, та арешт «ведмежатників» в «Універсальному кредиті» 
зробили його ім’я загальновідомим. Він зажив — за часів, коли Жозеф Рультабій ще 
не продемонстрував свідчень свого унікального хисту, — слави людини, яка, як ніхто 
інший, здатна розплутати клубок його найтаємнішого й найвигадливішого злочину. 
Слава Фредеріка Ларсана гриміла в усьому світі, його часто запрошували до Лондона, 
до Берліна, а часом і до Америки, коли тамтешня поліція за браком уяви й сил 
заходила в глухий кут. Тож не дивно, що на другий день після скоєного злочину в
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Жовтій кімнаті начальник розшукової поліції згадав про свого досвідченого 
співробітника й телеграфував до Лондона, де той саме розплутував справу про крадіжку 
цінних паперів. Фредерік, якого англійські колеги прозвали «великим Фредом», 
поквапився приїхати, бо, гадаємо, знав на досвіді: якщо його кличуть, то справді 
потребують його послуг. Таким чином уже на ранок ми з Рультабієм мали змогу 
переконатись, що Фред узявся до діла. В чому юно полягало, ми невдовзі збагнули.

Отож, заклопотано поглядаючи на годинник, якого стискав у правій долоні, 
Фредерік Ларсан лічив хвилини. Потім він повернувсь назад, знов пройшов 
тим самим шляхом і зупинився біля брами, ще раз кинув погляд на годинник, 
сховав його до кишені, безпорадно здвигнув плечима, прочинив ворота, 
зайшов до парку, замкнув ворота на ключ, підвів голову і тільки тоді побачив 
нас крізь фати. Рультабій метнувся до нього, я побіг слідом. Ларсан чекав.

— Пане Фреде... — почав був юний репортер і скинув капелюха, виказуючи 
найглибшу пошану, яку щиро відчував до уславленого поліцая. — Не могли 
б ви сказати нам, чи є зараз у замку пан Робер Дарзак? Перед вами один з 
його друзів, адвокат із Парижа, який волів би з ним побалакати.

— Я нічого не знаю, пане Рультабій, — одказав Фред, потиснувши руку 
мого друга, з яким він неодноразово мав нагоду зустрічатися під час найважчих 
розслідувань. — Я його не бачив.

— Консьєрж, безперечно, знає, — мовив Рультабій, киваючи на цегляний 
будиночок із зачиненими вікнами та дверима, в якому, судячи з усього, й 
мешкали ці вірні вартівники маєтку.

— Консьєржі нічого не зможуть вам сказати, пане Рультабій.
— Чому б то?
— Бо півгодини тому їх заарештовано!
— Заарештовано! — вигукнув Рультабій. — То це вони — вбивці?
Фредерік Ларсан стенув плечима.
— Коли не можеш заарештувати вбивцю, — проказав він з найдошкуль- 

нішою іронією, — завжди можеш дозволити собі розкіш заарештувати спільників.
— Це ви наказали їх ув’язнити, пане Фреде?
— З якої б то речі? Я не наказував їх заарештовувати, по-перше, тому, шо 

майже певен — вони в цьому не замішані, а по-друге...
— Що по-друге? — стривожено перепитав Рультабій.
— По-друге... нічого. — Ларсан похитав головою.
— По-друге, тому, що спільників не було! — видихнув Рультабій.
Фредерік Ларсан став як стій і з цікавістю подивився на репортера.
— Ти ба! Виявляється, ви маєте власну думку з приводу цієї справи? Втім, 

ви ж нічого не бачили, юначе. Ви ж не переступали порога маєтку...
— Я його переступлю.
— Навряд... Вхід категорично заборонено.
— Я ввійду, якщо ви мені допоможете зустрітися з Робером Дарзаком. 

Зробіть мені цю ласку! Ми ж з вами давні друзі. Пане Фреде, благаю вас... 
Згадайте-но, яку блискучу статтю я вам присвятив з приводу золотих зливків... 
Шепніть йому лише кілька слів!..

Смішно було дивитися на Рультабія в цей момент. Обличчя його виказувало 
завзяте бажання промкнутись туди, де ховалася ця незбагненна таємниця; воно 
так одверто благало, причому не тільки вустами й очима, а кожною своєю 
рисочкою, шо я не міг стриматися й зареготав. Фредерік Ларсан по той бік фат 
так само, як і я, не зміг лишитися серйозним. Проте це не завадило йому 
спокійнісінько сховати ключ від воріт до власної кишені. Я розглядав панаЛарсана.

То був чоловік років на п’ятдесят. Гарна голова, сивіюче волосся, матовий 
колір обличчя, чіткий профіль, опукле чоло, підборіддя й шоки старанно 
поголені. Вусів не носив, уста мав гарно окреслені, його невеликі очі дивилися 
вам просто в обличчя, їхній допитливий погляд викликав подив і тривогу. Пан 
Фредерік Ларсан був середнього зросту, але справляв враження людини 
елегантної та симпатичної. Нічого спільного з вульгарним поліцаєм. Він став 
великим артистом своєї справи і сам був цього свідомий. Відчувалося, що 
високої думки про свою особу. У розмові дотримував тону людини скептичної, 
позбавленої ілюзій. Фах змусив пана Фредеріка Ларсана побачити стільки 
злочинів, стільки людської скверни, що лишалося незбагненним, як робота не 
«притупила його почуттів», за оригінальним висловом Рультабія.
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Ларсан повернув голову на звук екіпажа, що наближався. То був кабріолет, 
у який на вокзалі в Епіне сіли слідчий із секретарем.

— А ось вам і пан Робер Дарзак! — проговорив Фредерік Ларсан. — Адже 
ви хотіли з ним побалакати.

Кабріолет уже наблизився до брами, і Робер Дарзак попросив Фредеріка 
Ларсана відчинити ворота, бо, як пояснив, дуже поспішає до Епіне, щоб 
устигнути на найближчий паризький поїзд. Аж раптом упізнав мене. Поки 
Ларсан відчиняв ворота, пан Дарзак устиг запитати, що привело мене до 
замку Гландьє в таку трагічну хвилину. Тільки тоді я помітив, що обличчя 
його вкриває смертельна блідість і на ньому відбивається невимовний біль.

— Чи краще почувається панна Станжерсон? — одразу ж запитав я.
— Так, — відказав він. — Її, мабуть, урятують. Необхідно, щоб урятували.
Він не додав: «Інакше я помру», але такий кінець фрази прочитувався на

його знекровлених вустах.
Тут утрутився Рультабій.
— Пане, я знаю, що ви поспішаєте. Проте мені необхідно з вами 

поговорити. Я маю вам сказати дещо надзвичайно важливе.
Фредерік Ларсан урвав його мову.
— Чи можна мені вас покинути? — запитав він у Робера Дарзака. — Ви 

взяли ключа чи дати вам мій?
— Ні, дякую, ключ при мені. Я сам замкну ворота.
Швидким кроком Ларсан рушив до замку, чий величний абрис височів на 

відстані кількасот метрів.
Робер Дарзак насупився, виказуючи нетерплячість. Я відрекомендував йому 

Рультабія як свого близького друга, але довідавшись, що юнак — журналіст, 
Дарзак кинув мені докірливий погляд і, посилаючись на необхідність за 
двадцять хвилин бути в Епіне, попрощався й устьобнув коня. Та Рультабій, 
на мій превеликий подив, уже схопив вуздечку, різким порухом зупинив 
коня й проказав кілька слів, як на мене, позбавлених будь-якого сенсу:

— Будиночок священика анітрохи не вірашв своєї принади, а садок так само духмяніє.
Досить було цим словам злетіти з вуст Рультабія, як Робер Дарзак заточився.

І без того блідий, він зовсім пополотнів. Утупивши в юнака погляд, сповнений 
жаху, він поквапно виліз з екіпажа.

— Ходімо, ходімо! — пробелькотів він. І раптом у нападі несподіваної 
люті кинув: — То заходьте ж, пане, заходьте!

І, більш не кажучи ні слова, попрямував доріжкою, що вела до замку. 
Рультабій подався слідом, ведучи за вуздечку коня. Я звернувся до пана 
Дарзака з якимись словами, але він не відповідав. Я кинув запитливий погляд 
на Рультабія, та той мене навіть не помітив.

РОЗДІЛ VI. У нетрях діброви

Ми дісталися до замку. Старий донжон зв’язував між собою цілком 
перероблену за доби Людовіка XIV будівлю і модерне крило в стилі Віолле- 
ле-Дюка, де був парадний вхід. Ніколи ще мені не доводилося бачити нічого 
оригінальнішого і, можливо, нічого потворнішого. Це було досить дивне 
нагромадження дуже різних, несумісних архітектурних стилів. Одне слово, 
все це здавалося потворним і водночас чарівливим. Підійшовши ближче, ми 
помітили двох жандармів, які прогулювалися біля дверцят, що вели на перший 
поверх башти. Невдовзі ми дізналися, що в давнину донжон правив за 
в’язницю, а нині був коморою, куди замкнули консьєржів — подружжя Берньє.

Пан Робер Дарзак увів нас до модерної частини замку широкими дверима, 
затіненими маркізою. Рультабій, полишивши коня та кабріолет челядникові, 
пас очима Робера Дарзака. Прослідкувавши його поглядом, я помітив, що 
він дивиться на обтягнені рукавичками руки викладача Сорбонни. Коли ми 
опинилися в невеличкій вітальні, обставленій старими меблями, Дарзак 
раптом обернувся до Рультабія й запитав руба:

— Кажіть, чого ви хочете від мене?
Репортер одказав так само рішуче:
— Хочу потиснути вам руку.
— Що це означає?
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Звісна річ, він так само, як і я, відразу зрозумів, и^о шо йдеться: мій юний 
друг підозрював його в тому мерзенному злочині. Йому напевно згадалися 
криваві відбитки долоні на стінах Жовтої кімнати... °  гі страхом дивився на 
цього чоловіка. В нього завжди був гордовитий ьираз обличчя, і він ніколи 
не відводив очей, але зараз я помітив, що пан Дарзак здригнувся. Потім, 
розгублено подивившись на мене, він простяг Рультабію правицю:

— Ви друг пана Сенклера, який колись подав мені неоціниму підтримку, 
коли правда була на моєму боці. Тож не бачу причини, чому б нам не 
потиснути один одному руку, добродію...

Але Рультабій не прийняв простягненої руки. З дивовижною зухвалістю 
він почав брехати:

— Я прожив кілька років у Росії, звідки й вивіз звичку ніколи не тискати 
руки людині, якщо вона не зніме рукавичок.

Я чекав, що викладач Сорбонни вибухне шаленим гнівом, який кипів у 
ньому всередині, але він, на мій подив, опанував себе і, знявши рукавички, 
показав свої руки. На них не було жодної подряпини.

— Ви задоволені?
— Ні, — відказав Рультабій. — Любий друже, — звернувся він до мене, — 

змушений попросити вас залишити нас на хвильку віч-на-віч.
Я вклонився й вийшов, приголомшений усім, що побачив і почув, 

дивуючись, чому Робер Дарзак не виставив за двері мого безцеремонного, 
зухвалого, навіженого друга... Бо в цю хвилину я тримав серце на Рультабія 
за його підозри, що призвели до нечуваного конфузу з рукавичками...

Хвилин із двадцять я прогулювався перед замком, намагаючись пов’язати 
між собою події цього ранку. В чому полягала ідея Рультабія? Чи можливо, 
щоб Робер Дарзак видався йому вбивцею? Хіба можна собі уявити, ніби цей 
чоловік, який за кілька днів мав одружитися з панною Станжерсон, удерся 
до Жовтої кімнати, аби вколошкати свою наречену? Врешті, ніхто так і не 
з’ясував, яким чином убивця втік із Жовтої кімнати. Отже, поки цю таємницю 
не буде розгадано, ніхто, я вважав, не мав права нікого підозрювати. Нарешті, 
що означали оті слова, які зараз ще бриніли мені у вухах: «Будиночок 
священика анітрохи не втратив своєї принади, а садок так само духмяніє»? 
Мені кортіло щонайшвидше опинитися сам-на-сам з Рультабієм, щоб його 
про це запитати.

У цю мить молодий журналіст і Робер Дарзак вийшли із замку. Дивна річ, 
з першого погляду я побачив, що вони так заприятелювали — водою не 
розіллєш.

— Ми йдемо до Жовтої кімнати, — сказав мені Рультабій. — Ходімо з 
нами! Я знаю, любий друже, що відібрав у вас цілий день, тож бодай 
пообідаємо разом десь поблизу.

— Запрошую вас пообідати зі мною...
Ні, дякую, — одказав юнак. — Ми пообідаємо в трактирі «Донжон».

— Там препаскудно готують. Навряд чи ви знайдете щось пристойне.
— Ви гадаєте? А я сподіваюся саме там дещо знайти, — заперечив Рультабій.

— Пообіді ми знову візьмемося до роботи, я напишу статтю, а ви, Сенклере, 
будьте ласкаві, передайте її в редакцію.

— А ви? Хіба ви не поїдете зі мною?
— Ні, я ночуватиму тут.
Я глянув на Рультабія. Він говорив серйозно, а Робер Дарзак, здавалося, 

зовсім не був здивований такою заявою.
Проходячи повз донжон, ми почули жалібні стогони. Рультабій запитав:
— Чому заарештували цих людей?
— Я до цього теж приклав руку, — пояснив Дарзак. — Учора прохопився 

перед слідчим своїми підозрами: консьєржі, почувши постріли, встигли 
вдягтися й пробігти значну відстань од свого будиночка до флігеля, і все це 
за дві хвилини.

-- Звісна річ, це викликає підозру, — погодився Рультабій. — А як вони 
були вбрані?

— Саме це і вразило мене... Вони були вбрані, так би мовити, певністю, 
ретельно і тепло... Поспіхом так не вдягнешся. Щоправда, жінка була взута в 
сабо, але чоловік був у зашнурованих черевиках. А вони стверджують, нібито
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лягли спати о дев’ятій вечора, як і щодня. Сьогодні вранці слідчий привіз із 
Парижа револьвер такого ж самого калібру, як і той, Жаків, з якого стріляли 
в панну. Він не хотів торкатися до речового доказу, наказав секретареві двічі 
вистрілити з привезеного револьвера в Жовтій кімнаті, попередньо зачинивши 
в ній двері та вікна. Ми в цей час були разом із слідчим у будиночку консьєржів 
і геть нічого не почули... Звідти неможливо будь-що почути... Тож консьєржі 
збрехали, це не викликає жодного сумніву. Вони вже були зодягнені. 
Перебували поблизу флігеля, — видимо, на щось чекали. Зрозуміло, їх ніхто 
не звинувачує в замаху, але вони могли бути спільниками злочинця, й від 
цього не можна відмахнутись. Пан де Марке одразу ж наказав їх заарештувати.

— Якби були спільниками, — зауважив Рультабій, — вони з’явилися б 
напівроздягнені або, вірніше, й зовсім не з’явилися б. Коли люди самі 
поспішають в обійми правосуддя, та ще з такими доказами своєї причетності 
до злочину, це означає, що вони зовсім не є спільниками. Я взагалі не вірю, 
що в цій справі були спільники.

— То чому ж вони опівночі виявились надворі? Хай пояснять!
— Вони, певна річ, мають підстави мовчати. Питання в тому, які саме? 

Навіть якщо вони не причетні до злочину, з’ясувати це важливо. Важливо 
все, що відбувалося тої ночі.

Перейшовши мостом через річку Дув, ми опинилися в тій частині парку, 
яка носила назву Діброва. Там росли столітні дуби. Під подихом осені 
пожовкле листя вже поскручувалось, а вузлувате чорне віття нагадувало 
гігантських рептилій, схожих на гадюччя, яке античні скульпторй зображували 
на голові медузи Горгони. Ця місцина, де панна Станжерсон мешкала влітку, 
бо вважала її веселою, осінньої пори видавалася сумною й похмурою. Розмита 
недавніми дощами чорна земля, опале листя у багнюці, чорні дерева. Навіть 
небо над нами, оповите жалобою, з натугою тримало важезні хмари. І посеред 
цього гнітючого безлюддя ми раптом побачили білі стіни флігеля. То була 
дивна будівля без жодного вікна з того боку, звідки ми прийшли. Лише 
маленькі двері вказували на те, що в дім можна ввійти, хоча він швидше 
нагадував гробницю, просторий мавзолей у нетрях занедбаного парку... Тільки 
наблизившись, ми оглянули будівлю краше. Світло потрапляло до будиночка 
з півдня, тобто крізь вікна, що дивились не в парк, а на село. Невеличкі 
вхідні двері виходили в парк, отож батько й дочка Станжерсони знайшли 
тут, певне, ідеальну в’язницю для себе, яка давала їм можливість повністю 
зосередитись на своїй роботі і мріях.

А втім, я познайомлю вас із планом цього флігеля. То була одноповерхова 
будівля, куди вели три сходинки, з досить високим горищем, яке нас не 
цікавить. Тому я пропоную читачеві найпростіший план першого поверху.

1. Жовта кімната зі своїм єдиним загратованим вікном і єдиними дверима, 
що ведуть до лабораторії.

2. Лабораторія з двома великими загратованими вікнами і єдиними дверима, 
одні з яких ведуть у передпокій, другі — до Жовтої кімнати.

3. Передпокій з єдиним незагратованим вікном і вхідними дверима, що
виходять у парк. *

4. Туалетна кімната.
5. Сходи, що ведуть на горище.
6. Єдиний у флігелі великий камін, призначений для лабораторних дослідів.
План накреслено самим Рультабієм, і я констатував, що на ньому не

пропущено жодного штриха, не бракує жодної деталі, яка могла б придатися 
для розв’язання задачі, що стояла тоді перед правосуддям. Познайомившись 
з планом і пояснювальним текстом до нього, читачі знатимуть рівно стільки 
ж, скільки знав Рультабій, коли вперше опинивсь у флігелі з твердим наміром 
дійти до істини, тобто, відповісти на запитання, яке в той час ставив перед 
собою кожен: яким чином убивця зміг утекти із Жовтої кімнати.

Перш ніж подолати три сходинки, що вели до входу, Рультабій зупинився 
й ні сіло ні впало запитав у Дарзака:

— Гаразд, а який же рушій злочину?
— Щодо мене, шановний, то я не маю з цього приводу анінайменшого 

сумніву, — скрушно відповів той. — Сліди пальців, глибокі подряпини на
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шиї та на грудях панни Станжерсон свідчать про жахливі наміри злочинця. 
Медичні експерти вчора вивчали тілесні ушкодження й твердять, що їх 
нанесено тією ж самою рукою, чиї криваві відбитки лишилися на стінах. 
Рука величезна, мій пане, вона б не влізла в мою рукавичку, — додав він з 
гіркою посмішкою.

— Щодо слідів, — втрутився я, — то це могли бути відбитки закривавленої 
руки панни Станжерсон, яка, падаючи, ковзнула нею по стіні, розмазуючи 
кров, що й дало збільшений відбиток долоні.

— Коли панну Станжерсон знайшли, на її руках не було жодної краплини 
крові, — відповів Робер Дарзак.

— Тепер уже можна бути певним, що панна Станжерсон сама озброїлася 
револьвером татуся Жака, адже це вона поранила вбивцю у руку, — сказав я.
— Отже, вона боялася когось або чогось!

— Це вірогідно...
— Ви нікого не підозрюєте? 7
— Ні, — одказав Дарзак і зиркнув на Рультабія.
Той звернувся до мене:
— Треба вам сказати, любий друже, що слідство просунулося набагато 

далі, ніж нам про це повідомив потайний пан де Марке. Нині слідство знає, 
що саме панна у цілях самооборони використала револьвер, виявляється, від 
початку стало відомо, якою зброєю поранили жертву. Це була, як сповістив 
мене пан Дарзак, бараняча ніжка. Чому пан де Марке тримає це в таємниці? 
Безперечно, щоб полегшити пошук агентам розшукової поліції. Мабуть, 
сподівається, що злочинця серед тих, хто уславився пристрастю до цієї зброї, 
найстрашнішої з усіх, придуманих природою... Та хіба хто довідається, що 
відбувається в голові слідчого? — додав Рультабій з презирливою іронією.

— То в Жовтій кімнаті знайшли баранячу ніжку? — запитав я.
— Так, мій пане, — відповів Робер Дарзак. — Біля ліжка. Але прошу вас: 

нікому ні слова. Пан де Марке просив зберігати це в секреті. Це добряча 
бараняча кістка, кінець якої, вірніше, суглобове потовщення, було червоне 
від крові панни Станжерсон. Стара бараняча кістка, яка, судячи з усього, 
правила зброєю не для одного злочину. Так гадає де Марке, який наказав відвезти 
її до Паризької муніципальної лабораторії на аналіз. Він сподівається виявити 
на кістці не лише свіжу кров останньої потерпілої, а й старі плями висохлої 
крові, які засвідчать про давніші злочини.

В руках досвідченого злочинця бараняча кістка — страшна зброя, — 
докинув Рультабій, — причому надійніша й зручніша за важкий молоток.

— Власне, злочинець це й довів, — болісно скривився Робер Дарзак. — 
Панні Станжерсон було завдано страшного удару по голові. Суглобове 
потовщення баранячої кістки точно відповідає конфігурації рани. По-моєму, 
рана могла б бути смертельною, якби постріл не ослабив занесеної руки. 
Поранений злочинець упустив кістку й кинувся навтіки. На жаль, руку було 
занесено й удар втрапив у ціль... А перед тим панну Станжерсон мало не 
задушили. Якби їй пощастило влучити того негідника першим пострілом, вона 
уникнула б удару баранячою кісткою... Та запізно схопила револьвер, до того 
ж, стріляючи вперше, схибила: куля застрягла у стелі, і лише другий постріл 
влучив...

Оповідаючи це, Робер Дарзак постукав у двері флігеля.
Чи зумію я вам змалювати, як мені кортіло потрапити на місце злочину? Мене 

аж тіпало від нетерплячки, й, хоч яка цікава була розповідь про баранячу кістку, 
я ввесь кипів, бо ми переливали з пустого в порожнє, стовбичачи під дверима.

Нарешті нам відчинили.
На порозі стояв чоловік, у якому я впізнав татуся Жака.
Мені здалося, що йому вже давно за шістдесят. У нього була довга біла 

борода, на сивій голові — баскський берет, зодягнений татусь Жак був у 
потертий костюм з брунатного оксамиту, на ногах — сабо. Вигляд мав досить 
непривітний, обличчя — набурмосене, проте воно одразу проясніло, досить 
йому було помітити пана Дарзака.

— Це мої друзі, — тільки й сказав наш поводир. — У флігелі нікого немає, 
татусю Жаку?

— Мені наказано нікого не впускати, пане Робере. Звісна річ, на вас
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заборона не поширюється. Та й кому сюди заходити? Вони вже геть усе тут 
обдивилися, ці добродії з поліції. А вже скільки планів понакреслювали, 
скільки протоколів написали...

— Даруйте, пане Жаку, перш за все я хотів би з’ясувати одне питання, — 
мовив Рультабій.

— Кажіть, юначе, якщо зможу, відповім...
— Чи ваша хазяйка того вечора була зачесана на прямий проділ? Тобто чи 

прикривало їй волосся скроні?
— Ні, добродію. Хазяйка ніколи не зачісувалася в такий спосіб, ні того 

вечора, ні будь-коли. Вона завжди підіймала волосся догори, аби видко було 
її гарне чоло, чисте, як у немовляти.

Рультабій щось пробурмотів й одразу ж заходивсь оглядати двері. На власні 
очі він переконався, що вони замикаються автоматично, а щоб їх відчинити, 
необхідно мати ключа. Потому ми зайшли до передпокою, невеличкого, досить 
світлого приміщення з червоною кахляною підлогою.

— Еге ж, ось і вікно, крізь яке втік убивця, — мовив Рультабій.
— Нехай собі плещуть язиками, нехай собі плещуть! Та якби ж він ліз крізь 

це вікно, ми б його неодмінно побачили, як же інакше! Адже в нас ще очі не 
повилазили — ні в пана Станжерсона, ні в мене, ні в консьєржів, що зараз 
сидять у холодній! Дивуюсь, чому й мене не потягли через мій револьвер?..

Рультабій уже відчинив вікно і роздивлявся віконниці.
— Чи були вони зачинені на момент злочину?
— Так, на шпінгалет ізсередини, — відповів татусь Жак. — Отже, він 

пройшов крізь них...
— Тут є криваві плями?
— Атож, погляньте-но на камені знадвору... Але чия то кров?
— Чи ба, там видно сліди ніг! — гукнув Рультабій. — Я бачу сліди... оно, 

на доріжці... Адже земля розмокла. Пізніше роздивимося їх...
— Дурниці! — урвав його татусь Жак. — Сюдою вбивця не проходив!
— То кудою ж, на вашу думку?
— Звідки мені знати?!.
Рультабій усюди заглядав, скрізь устромляв носа.
Раптом він став навколішки й почав вивчати кольорові кахлі підлоги. 

Татусь Жак співав своєї:
— Гай-гай, ви ж нічого не знайдете, юначе. Інші ж тут нічого не знайшли. 

Та й підлога вже надто брудна. Сила людей тут швендяла! І змити підлогу 
мені не дозволяли... Але в день злочину я мив кахлі й води не пошкодував, 
це вам кажу я, татусь Жак... І якби вбивця лише ступив сюди своїми 
шкарбунами, одразу було б видко! Адже у кімнаті панни він добряче наслідив!

Рультабій звівся на рівні й перепитав:
— То коли ви востаннє мили ці плити? — І втупився у старого очима, від 

яких нічого не можна було приховати.
— Та кажу ж вам, саме в день злочину! Десь о пів на шосту, коли панна з 

батьком прогулювалися перед вечерею, а вечеряли вони тут-таки, в лабораторії. 
Наступного дня, коли заявився слідчий, він відразу побачив сліди на землі, 
немов вони зроблені чорнилом на білому папері. Проте ні в лабораторії, ні в 
гпередпокої, де підлога блищала од чистоти, жодного сліду чоловічої ноги не 
виявлено! Сліди помічені нааворі! Тож злодій мав би проламати стелю Жовтої 
кімнати, видряпатися на горище, пробити дах, спуститися точнісінько під вікном 
передпокою, точніше, впасти... Але ж у стелі Жовтої кімнати немає отвору і, 
звісна річ, на моєму горищі теж! Самі бачите: ніхто нічого не знає, геть нічого! 
І ніхто ніколи й нічого не збагне, слово честі! Бо це диявольська таємниця!

Рультабій несподівано знову вкляк біля дверцят маленької туалетної кімнати, 
які теж виходили до передпокою. У цій позі він лишався добру хвилину.

(Продовження в наступному номері)
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Юрій БАЧА Акценти сучасності

«ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО» -  
, ПОЛІТИЧНА ПРОВОКАЦІЯ ,

Серед провокацій  
антиукраїнських сил про
ти єдності українського  
народу та незалежності Украї
ни політичне русинство займає 
не останнє місце.

РУСИН, як відомо, — найдавніша 
назва українського народу. І тому зро
зуміло і природно, якщо хтось з україн
ців, зокрема з тих, які сторіччями жили
— та й тепер живуть — за межами Украї
ни, з поваги до свого минулого користа- 
ється час од часу тою старою історичною 
назвою, не заперечуючи, однак, своєї 
приналежності до українського народу. 
(Українці Словаччини та Хорватії, з 
поваги до своєї «руської» історії та з огляду 
на рівень національної свідомості тамтеш
нього українського населення, ввели те 
слово навіть у назву своєї організації — 
Союз русинів-українців Словаччини, 
Союз русинів-українців Хорватії.)

Однак політичне русинство — справа 
зовсім інша.

«Політичні русини» твердять, що руси
ни й українці *— це два зовсім різні наро
ди, між якими «немає нічого спільного» 
(хоча вся світова наука не знає бодай двох 
народів на земній кулі, між якими не було
б «багато чого» спільного); що процес 
усвідомлення національної ідентичності 
жителів різних регіонів України (який 
проходив довгими сторіччями та зі знач
ними ускладненнями) — це примусова 
українізація «русинського» (не руського!) 
народу; що комуністи знищили «єден 
цілий великий народ» — русинів — і тому 
завданням представників отого «єдного 
цілого великого народу», знищеного ко
муністами, є кодифікувати «русинську» 
літературну мову, «русинську» культуру і 
навіть створити нову державу — РУ- 
СИНІЮ, карту якої «вожді» отого неісну
ючого народу вже кілька разів публі
кували. Отже, «політичні русини» вва
жають русинів окремим — четвертим — 
східнослов’янським народом, позбавле
ним, утім, не лише своєї держави, а й істо
рії, віри, культури, традицій1.

Де ж уродилися оті «політичні русини», 
яка мета їхньої політики, в чому полягає її 
суть?

© Юрій Бача, 1996.

Завжди, коли серед 
русинів-українців тієї чи 

тієї країни розпочинався 
черговий процес посиленої 

асиміляції, то насамперед запро
ваджували в ужиток думку про те, 

що русини не є українцями, що вони 
є окремим народом — непословакізо- 

ваними словаками, мадярами греко-като- 
лицької віри, карпатськими русинами, 
пряшівськими руськими тощо. Бо допоки 
оті русини-українці вважають себе части
ною українського народу з великою і бага
тою культурою та історією, поки русини 
вважатимуть своїми князя Володимира 
Великого, Сковороду, Шевченка, Лесю 
Українку, Грушевського, і козацтво, і 
фольклор — доти тяжко або й неможливо 
зробити з такого русина словака, поляка 
чи мадяра. Тому й сьогоднішні намагання 
«політичних русинів» та їхніх інспіраторів 
треба розуміти, насамперед, як перший 
етап чергової проби вічних асиміляторів 
до знищення тих частин українського на
роду, які з вини історії опинилися за ме
жами України і досі живуть в інших дер
жавах.

Політичне русинство не виникло на 
місцевому русько-українському терені чи 
ґрунті — ні між русинами-українцями 
Закарпаття, ані Чехо-Словаччини, Поль
щі, Румунії, Югославії; воно не викликане 
не місцевими проблемами русько-україн
ського населення тих чи тих країн і не 
вирішує жодних реальних проблем того 
населення (тому й не знаходить його ви
разнішої підтримки).

Політичне русинство виникло як нама
гання міжнародних антиукраїнських сил 
послабити єдність українського народу та 
незалежність української держави, як ви
явлення територіальних зазіхань тих сил.

У цьому розумінні політичне русинство 
вигідне, перш за все, Росії, незалежно від 
того, хто її уособлює: Горбачов, Єльцин, 
Жириновський чи навіть Солженіцин, ад
же жоден з них не уявляє, «как обустроїть 
Росію» без України і кожен не раз заявляв, 
що не пошкодує сил, аби привернути Ук
раїну під своє російське крило. Політичне 
русинство вигідне також Польщі, бо й 
вона не без претензій бодай на дещицю 
української землі. Політичне русинство 
було на руку чехам, котрі замість федерації
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на національній — чехо-словацькій — 
основі, чого домагалися словаки, воліли 
мати федерацію, засновану на принципі 
територіальнім — чехо-моравсько-сло- 
вацько-підкарпатським. Не відкидає «ру- 
синства» й маленька Словаччина, праг
нучи бути таки словацькою, а не словаць- 
ко-мадярсько-українсько-німецько-поль- 
сько-жидівсько-циганською. Своєю чер
гою мадяри не можуть забути, що їхня 
батьківщина майже тисячу років лишалася 
«великою» державою багатьох неугорських 
народів (хоч сама мадярська нація довгі 
сторіччя не становила в тій державі навіть 
половини населення) і мріють відродити 
«велику Угорщину». Подібно все те на ру
ку решткам чи залишкам навіть колиш
ньої Австро-Угорщини, представник якої 
Отто Габсбург ще недавно замірявся ство
рити Пан-Європейську Унію. Врешті- 
решт, політичне русинство, як засіб, що 
має послабити єдність України, вигідний 
певним колам США, які все ще воліють 
мати справу з «єдиною і неподільною» 
Росією. «До наших прихильників, — від
верто визнає ініціатор та організатор 
політичного русинства Павел Роберт 
Магочі, — належать американські урядові 
кола, які цікавляться Карпатською Руссю 
так само, як цікавляться іншими части
нами світу, де вбачають свої стратегічні 
інтереси. Стратегічне зацікавлення Кар
патською Руссю спричинене тим, що вона 
розташована на кордоні між Радянським 
Союзом та кількома східними країнами 
Середньої Європи»2.

Отож політичне русинство корисне 
всім політичним «партнерам» України, з 
яких кожен прагне її послаблення, щоб 
виторгувати вигідніші для себе умови 
співпраці.

Політичне русинство виразно шкодить 
єдино Україні та українському народові, 
ускладнюючи налагодження нормального 
життя в країні, відволікаючи увагу від 
найважливіших завдань і піддаючи в 
сумнів усю державницьку діяльність.

Ініціатором, засновником та ідеологом 
політичного русинства* що майже одно
часно виникло на Закарпатті, в Чехо-Сло- 
ваччині, в Польщі, в Югославії і знаходить 
певну підтримку також у Румунії та Угор
щині (де все русько-українське населення 
вже давніше майже поспіль змадяризо- 
ване), як вже зазначалося, є громадянин 
Канади Павло Роберт Магочі, котрий уже 
в часах, коли перейти кордони комуніс
тичних країн, надто Радянського Союзу, 
було нелегко навіть пташці чи мишці, 
вільно перелітав сюди й туди по кілька 
разів у рік і мав доступ до таких місць і 
^архівів, які були недоступні навіть кому
ністичним працівникам на місцях.

Той самий Магочі покликав на Міжна
родний славістичний конгрес до Англії 
(Геррогейт, липень 1990 р.) по одному 
представникові з України, Чехо-Словач-

чини, Польщі та Югославії і під своїм 
керівництвом і керуванням створив і про
вів «русинську» секцію. Згодом ту саму 
секцію, вже як міжнародний науковий 
семінар, повторно провів на Словаччині, 
в Польщі, на Закарпатті та в Югославії — 
з тими самими доповідачами і з тими 
самими доповідями, — в „результаті чого 
почали виникати зародки місцевих чи 
національних «русинських» рухів — Сто- 
варишення лемків у Польщі, Русинська 
оброда на Словаччині, Руська матка в 
Югославії, Общество подкарпатських ру
синов на Україні тощо.

Сам Магочі лише протягом 1991 року 
побував на п’ятьох міжнародних наукових 
конференціях у Чехо-Словаччині з тою 
самою темою і проблематикою — «русин
ство»3. У березні 1991 року «ін зоргані
зував і провів, зокрема, на Пряшівщині 
три міжнародні чи навіть «світові» «русин
ські» акції.

На Перший русинський языковый 
конгрес були запрошені спеціально пі
дібрані «спеціалісти» з Америки, Швеції, 
Швейцарії та Монако, які мали коди
фікувати «русинську» літературну мову. 
Натомість конгрес прийняв постанову, 
щоб окремі «русинські» рухи — в Польщі, 
на Україні, на Словаччині — скодифі- 
кували собі кожен окрему свою «русин
ську» мову: пряшівську, підкарпатську, 
лемківську, бо з пропонованим словаць
кими русинами «русинським языком» не 
погодились ні русини з Польщі, ні русини 
з України. Однак і цей результат не 
перешкодив організаторам назвати свій 
конгрес «історичним» та «світовим»4.

Представники словацького політично
го русинства встигли створити вже три 
варіанти свого «русинського языка». Пер
ший варіант запропонував Степан Бунга- 
нич, учитель хімії (його навіть не обгово
рювали — через очевидну хибність). Авто
ром другого став викладач російської мови 
Юрій Панько, а третій, майже одночасно, 
подав його колега Василь Ябур. «Прин
ципова» різниця між другим і третім ва
ріантами полягає у тому, що Панько про
понує писати «русинськый», а Ябур «ру- 
синьскый». Переміг антиукраїнськіший 
варіант «русиньскый», хоч з другого ва
ріанту зосталася форма «католицькый», 
«словацькый» тощо. Щодо інших форм 
«русиньского языка», то тут в обох варіан
тах найбільше мовної плутанини та еле
ментарної мовної неграмотності5.

Однак і це не завадило представникам 
РО на Словаччині підготувати і провести 
«акт кодифікації», хоча й не так урочисто, 
як передбачалося. «Вікопомна» подія від
булася в їдальні студентського гуртожитку 
без участі бодай єдиного представника 
уряду чи навіть міністерства шкільництва 
чи культури. Якою ж мовою тепер спілку
ються діячі Русинської оброди? Може, 
кодифікованою русинською? Нічого по
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дібного! Як і раніше, переважають місцеві 
говірки...

Представники закарпатського політич
ного русинства вже на першому «языково
му конгресі» також заявили, що в них є 
готових кілька норм, граматик та слов
ників «русинської» мови. Фединишинець 
нібито склав «правопис, який має 150 
правил»; Сочка у співавторстві з Керчею 
написали граматику на основі «найдав
ніших говорів Підкарпатської Русі»; Пет- 
ровцій має словник «русинської» мови, 
що «нараховує 97 тисяч слів», з яких 54 
тисячі «не знаходиться в жодній іншій 
мові»6. На практиці йдеться про спроби 
окремих псевдоспеціалістів кодифікувати 
свої мовні вправи як «норму» літературної 
мови для всього неіснуючого народу.

Найактивніші прихильники політич
ного русинства зі словацького боку пора
дили представникам РО чим скоріше 
створити наукову та іншу літературу «ру
синською» мовою, бо поки такої літера
тури не буде, їм тяжко підтримувати вимо
ги русинів про фінансування їхньої діяль
ності. Тому РО дуже активно взялася до 
видавничої діяльності. Крім газети й жур
налу, для яких було винайдено навіть спе
ціальне «абецадло» (від словацького абе- 
цеда — азбука), РО часто-густо видає 
також книжки.

Першою такою книжкою була збірочка 
двох есе ужгородського русина Федини- 
шинця7, де текст подано трьома мовами: 
«русинською», словацькою та англій
ською. Подібно було видано п’ятитомний 
словник лінгвістичної термінології8; 
орфографічний словник «русиньского 
языка»9, який містить «приблизно» сорок 
дві тисячі слів і повторює аж 99% слів з 
українських словників (тобто слів україн
ських та міжнародних), а решта слів об
ласних, діалектних та явно словацьких, 
проте не наводить сотні слів українських 
говірок Пряшівщини та Закарпаття.

Таким робом за пару років побачили 
світ до двадцяти книжок, переважно пере- 
друків, переважно чужих авторів (Магочі, 
Фединишинець, Петровай, Попович, 
Улічні)10. Останнім часом РО почала вида
вати навіть «перші» книжки авторів, які 
дотепер писали й друкувалися україн
ською мовою. Все це має мінімальний 
ефект для задоволення справжніх потреб 
місцевого українського населення, проте 
поїдає мільйони крон, призначених для 
діяльності того населення і створює міраж 
діяльності на користь неіснуючого народу. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Сподіваємось, що з наведеного читач 
дістав уявлення про характер політичного 
русинства, про джерела його сили і тимча
сових його успіхів.

З запитань, які могли виникнути в чи
тача і зосталися без відповіді, треба відпо
вісти бодай на два: чим пояснити, шо

держави, на території яких «політичні 
русини» планують створити свою РУСИ- 
НІЮ, толерують таке плановане посяган
ня на свою територію і яке ставлення 
суверенної України до названої діяльно
сті, скерованої без сумніву на її послаб
лення?

Такі держави, як Польща, Словаччина 
та деякі інші, видно, знають, що вся полі
тична провокація з русинами як окремим 
народом не має реальної сили і тримається 
лише на їхній матеріальній, моральній та 
політичній підтримці. Вони, певно, від с а -. 
мого початку переконані в тому, що до
сить перекрити оту підтримку — і всієї 
отої бутафорії з русинським народом та 
його державою в той самий день не стане. 
А поки що вся та антиукраїнська «діяль
ність» політичного русинства їм на руку, 
тому вони толерують, використовують та 
підтримують її. Мадяри, може, й справді 
вірять, що якби така Русинія виникла, то 
вся вона, разом з іншими землями колиш
ньої Угорщини, належала б до сфери її 
впливу, саме в рамках згадуваної і плано
ваної нею великої Угорщини. Тому й вона 
толерує, використовує і підтримує...

А ставлення України до всього того 
політиканства справді складне, інколи 
навіть не зрозуміле.

Поведінку України в тій справі можуть 
визначати різні фактори:

З одного боку, вона може керуватися 
принципом, що пси брешуть, а караван 
іде далі. Оскільки діяльність політичного 
русинства проходить здебільшого йа тери
торії інших самостійних та суверенних 
держав, вона, щоб не комплікувати свого 
відношення з ними, може, не бажає втру
чатися у «їхні» справи.

Це, здається, все, що можна навести на 
пояснення (проте, не на виправдання) 
такого ставлення України до названої 
політичної провокації, скерованої одно
значно проти неї. Зауважимо, що «сусіди» 
не тільки толерують, а й використовують 
та активно підтримують цю провокацію. 
Україну критикують за насильну українізацію 
«іншого народу» (русинів), за протиправне 
приєднання до себе «чужих земель» (За
карпаття), за ліквідацію «цілого єдного ве
ликого народу» (русинів). Засоби масової 
інформації сусідніх з Україною держав 
повні зневажливих антиукраїнських писань 
та висловлювань, навіть найвищі пред
ставники названих держав ділять членів 
української національної меншини на ру
синів та українців, навіть у тих самих про
мовах називають ту саму меншину по- 
різному, беруть участь у різних антиукра
їнських акціях; різні політичні сили в тих 
країнах посягають на ті чи інші частини 
території України, а все те не знаходить 
відповідної відозви України.

Окремі вчені та журналісти України 
вже кілька разів висловились проти нама
гань політичного русинства і дали йому
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належну відсіч з наукової чи фактичної 
точки зору. Проте, як ми вказували, по
літичне русинство не є науковим чи куль- 
турно-освітнім рухом чи товариством і 
тому науковою полемікою з ним не можна 
досягти належного ефекту.

В тому розумінні і в тому сенсі мовчання 
України і її поведінка нічим не виправдані і 
не відповідні до ситуації, яка склалася. На 
території сусідніх з Україною держав 
проводиться систематична підривна 
антиукраїнська діяльність, а Україна ніби й 
не бачить і не чує всього того. Зрозуміло, в 
окремих випадках, коли йшлося про 
найвиразніші форми провокації (наприклад, 
про аферу з кодифікацією «русинської» мови 
на Словаччині), Україна все-таки запитала

про суть справи і досягла відповідного 
позитивного результату в тій справі. Проте 
це був лише «окремий випадок».

Україна повинна усвідомити нарешті 
складність життя української національ
ної меншини в сусідніх з нею країнах, як 
і життя української діаспори в цілому.

Знаючи реальну силу, становище та 
ситуацію сучасної України, члени україн
ської національної меншини та україн
ської діаспори сподіваються не стільки 
на матеріальну допомогу, скільки на ясну 
позицію української держави в справі 
зазіхання різних антиукраїнських сил на 
саме існування українських національних 
меншин та на суверенітет та незалежність 
України.

Примітки
1 Свою програму ні Русинська оброда (далі РО) на Словаччині, ні організації політичного 

русинства в інших країнах не опублікували. На практиці доходить до частих змін у фор
мулюванні конкретних завдань тих організацій. (Провести повну деукраїнізацію всього куль- 
турно-національного життя русинів-українців Чехо-Словаччини ще до кінця календарного 
року — так визначила своє головне завдання РО на Словаччині у 1991 році.)

Однак основні завдання і основні спрямування всіх організацій політичного русинства в 
різних країнах, де воно було інплантоване, зостаються незмінні.

2 Карпаторуський дослідний центр, Нью-Джерсі, 31 січня 1991 р. Інструкцію з таким фор
мулюванням було надіслано організаціям та установам: Греко-католицька єпархія, Пряшів; 
Руска матка, Рускі Керестур; Лемківщина, Львів; Русинська оброда, Межилабірці; Союз руси
нів-українців ЧСФР, Пряшів; Союз русинів-українців Хорватії, Вуковар; Союз русинів та 
українців, Нові Сад; Стоваришення лемків, Легніца; Товариство Подкарпатських русинов, 
Ужгород.

3 М. Мушинка. Політичний русинізм на практиці. — Нове життя, № 47 — 48, 1991 р.
4 М.Мушинка. Семінар для «избранных», Пряшів, Союз русинів-українців ЧСФР, 1992 р.
5 Проф. Микола Штець, доц. Юрій Муличак. Аналіз норм правопису т. зв. русинської 

мови. — Нове життя, № 12, 1992 р.
6 Семінар для «избранных», стор. 11.
7 Володимир Фединишинець. Мирна наша русинська путь... Пряшів 1992.
8 Словник лінгвістичних термінів. — Русиньска оброда, Пряшів 1994.
9 Орфографічний словник русиньского языка. — Русиньска оброда, Пряшів 1994.
10 Праці Поповича та Улічного — переклади зі словацької.

м. Пряшів (Словаччина)
Вересень 1995 р.



Роман КОЛІСНИК
(Торонто, Канада)

На початку було Слово...

Можливо, такий епіграф і не зовсім 
доречний до розповіді про Об’єднання 
українських письменників в еміграції 
«Слово», яке існує на по
селеннях вже кілька де
сятків років. Дехто з лі
тераторів, наприклад, сла
внозвісна Галина Журба, 
вважав, що письменникові 
не треба організації, а його 
роля зводиться до писання 
вартісних творів. Однак 
потреба об’єднання була 
зрозуміла, бо йшлося про організоване 
протиставлення вільної думки й слова 
існуючій в Радянській Україні творчості 
«інженерів людських душ», — як ідеоло
гічно називали тут письменників, — і ко
тру, творчість, повністю контролювали 
партійні цензори. «Сприяти розвиткові 
незалежного українського письменства, 
лі'ґературно-мистецької критики й теорії 
та зв’язку літератури з читачем» — подано 
в його статуті. «Слово» підтримувало та
кож практичне вживання незрусифіко- 
ваної української мови.

Після масового виїзду українських 
біженців з Європи за океан, у Нью-Йорку 
26 червня 1954 року зібралось кількадесят 
письменників і працівників літератури та 
порішили, що з тим днем діятиме Об’єд
нання українських письменників в емі
грації «Слово», яке тоді репрезентували: 
Григорій Костюк, Докія Гуменна та Юрій 
Лавріненко. Офіційно ОУП «Слово» було 
засноване ухвалою 22 письменників, 
приявних на нараді 19 січня 1957 року, 
коли прийнято статут.

До «Слова» належали такі визначні 
літератори, як Улас Самчук, Остап Тар- 
навський, Роман Купчинський, Юрій 
Лавріненко (Дивнич), редактор монумен
тальної книги «Розстріляне відродження», 
Іван Багряний, Борис Олександрів-Гри- 
бінський, проф. Ярослав Рудницький, 
Юрій Стефаник, Мирон Левицький, Іван 
Боднарчук — уже покійні. А сьогодні 
членами є професори Юрій Шевельов- 
Шерех, Богдан Рубчак з США, Іван Ко- 
шелівець, д-р Анна-Галя Горбач з Німеч
чини, проф. Віра Вовк з Бразилії, проф. 
Дмитро Нитченко з Австралії, професори 
Олег Зуєвський, Яр Славутич, Данило Гу- 
сар-Струк з Канади, Святомир Фостун з 
Англії і багато інших письменників і 
поетів з діаспори. (Список членів подано 
у 12-у томі «Збірника».) Сьогодні «Сло
во» має понад 120 членів.

© Роман Колісник, 1996.

Україніка

Періодично появлявся «Збірник», в 
якому публікувалися твори членів об’єд
нання: вийшло 12 томів, а 13-й готується 
до друку.

До 1991 року члени «Слова» брали 
участь у захисті переслі
дуваних українських пись
менників через ПЕН-клуб 
та «Інтернаціональну ам- 
нестію». У цій ділянці осо
бливо працювали Ліда Па
лій в Канаді та Остап Тар- 
навський у США.

Напередодні 1990-х ро
ків ситуація в Україні змі

нилася на краще.
Ліда Палій постаралася, щоб у відо

мому інтернаціональному фестивалі авто
рів у Торонто брали участь українські пое
ти. Запрошені поети мусили мати свої ви
брані твори, перекладені англійською 
мовою й видані окремою книжкою. Спо
чатку фестиваль оплачував кошти (доро
гу, готель в Торонто і т.п.) учасникам. Але 
незабаром культурним установам, і серед 
них фестивалеві, було скорочено дотації. 
Довелося самим знаходити фонди. Для 
українських поетів меценатом став Юрій 
Ємець з Торонто. З України участь у 
фестивалі взяли: Іван Драч, Микола Він- 
грановський, Ігор Калинець, Василь 
Голобородько, Микола Воробйов.

Письменники з України, що приїж
джали до діаспори, почали вільніше спіл
куватися з членами «Слова». На 7-у з ’їзді 
(Торонто, травень 1990 р.) вперше офі
ційно взяли участь члени СПУ з Києва: 
Микола Вінграновський і Юрій Сердюк
— поети, Валентин Тарнавський — про
заїк, Олег Микитенко — головний редак
тор «Всесвіту». Вони виголосили приві
тання й згодом виступили на літератур
ному вечорі.

Від 1990 року літератори — члени 
«Слова» друкуються в Україні, а журнал 
«Всесвіт» присвятив більше ніж половину 
свого числа 11 (листопад 1991 року) творам 
українських письменників Канади й США.

Після проголошення незалежності 
України співпраця «Слова» з СПУ в 
Україні пожвавішала; багатьох членів 
«Слова» прийнято до спілки, почалися 
вільні подорожі в обидва напрями.

Незважаючи на скрутні економічні 
умови, за яких, як звичайно, найбільше 
терплять літератори, в Україні переви
даються твори членів «Слова» — окре
мими книжками чи журнальними публі
каціями. Перебуваючи в Києві, автори не 
раз виступали на своїх літературних ве
чорах, по радіо, у телевізійних програмах. 
Дехто отримав нагороди, наприклад 
Богдан Рубчак і Ліда Палій — премію

СЛОВО
ПРО

«СЛОВО»
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ім. Павла Тичини за поезію, Іван Ко- 
шелівець — премію «Благовість», Олег 
Зуєвський — ім. Г. Сковороди, Ігор 
Качуровський — ім. Максима Рильського, 
Дмитро Нитченко — ім. Лесі Українки.

У перекладацькій ділянці особливо 
цінну працю вложили Анна-Галя Горбач 
в Німеччині і Віра Вовк у Бразилії, за що 
їх відзначено премією ім.Івана Франка.

Професор Ю. Шевельов, крім допові
дей та статей, надає допомогу літера
турному Харкову, де він закінчив свої 
університетські студії.

Осип Зінкевич, видавець «Смолоски
па», який друкував твори заборонених в 
Україні дисидентів, переніс своє видав
ництво до Києва, де сам замешкав. Він 
особливо підтримує творчу молодь, збирає 
для бідних студентів стипендії, влаштовує 
конкурси-фестивалі поезії.

Журнал «Сучасність», що друкувався 
в Нью-Йорку, виходить від кількох років 
у Києві, як і новозаснований поетом Юрі
єм Бойчуком та його дружиною, поетесою 
Марією Ревакович «Світовид».

«Слово» оголосило конкурс творів не- 
друкованих авторів з України. Щоб 
подати всіх авторів і відповідно оцінити 
їхні твори та їхній вплив в Україні, треба
б написати окрему розвідку чи працю.

Заходами Ліди Палій Спілка письмен
ників Канади, котрої членом вона є, зі
брала понад 600 книжок, виданих у Канаді 
англійською, французькою та українською 
мовами, аби у Києві, у Бібліотеці Націо
нальної академії наук ім. Вернадського

відбулася виставка (від 30 серпня до 15 
вересня 1995 р.). Крім Ліди Палій, ще п’ять 
канадських авторів і один 10-річний 
хлопець їздили відкривати виставку й 
відвідати Україну. Пізніше книги передали 
до бібліотеки. Велика заслуга у здійсненні 
цього проекту належить Каті Рекай, відпо
відальній за закордонні зв’язки Канадської 
письменницької спілки.

«Слово» надсилає книжки до бібліотек 
і організацій в Україну, скромно допома
гає нужденним літераторам як в Україні, 
так і в діаспорі; постійно влаштовує літе
ратурні* виступи членам об’єднання та 
письменникам з України, зустрічі з ними, 
хоч фінанси обмежують ширші задуми.

Не байдужа «Словові» дальша русифі
кація української мови в Україні та її 
вплив на т. зв. «шовкову русифікацію» в 
діаспорі, — в цій справі вислано листа до 
відповідних чинників.

На 8-у з ’їзді «Слова», що відбувся в 
Торонто під час Світового конгресу ук
раїнців 1992 року, вибрано нову управу: 
Ліда Палій — голова, професор Данило 
Гусар-Струк — заступник голови, Світ
лана Кузьменко-Грибінська — секретар, 
Марія Голод— касир.

Незважаючи на несприятливі умовини 
для діяльності такої організації та виразну 
індивідуальність її членів, «Слово», як ба
чимо з короткої статті, виконало й вико
нує дуже корисну роботу, сприяючи роз
витку української літератури й культури
— в минулому й у сьогоднішній час існу
вання Української держави.

ЧЛЕНИ о.у.п. «слово»
США

Василь БАРКА (1908),
Володимир БІЛЯЇВ (1925)
Богдан БОЙЧУК (1927)
Юрій БУРЯКІВЕЦЬ (1922)
Олекса BEPETEH4EHJCO (1918)
Анна ВЛАСЕНКО-БОИЦУН (1917) 
Марія ГАЛУН-БЛОХ (1910)
Марія ГАРАСЕВИЧ (1918)
Святослав ГОРДИНСЬКИЙ (1906) 
Василь ГРИШ КО (1914)
Григорій ГРАБОВИМ (1943)
Докія ГУМЕННД (1904)
Яків ГУРСЬКИИ (1922)
Діма КОМІЛЕВСЬКА (1925)
Харитон ДОВГАЛЮК (1918)
Любов ДРАЖ ЕВСЬКА( 1910) 
Володимир Жила (1919)
Осип ЗІНКЕВИЧ (1925)
Олександер ЗО ЗУ ЛІ (1907)
Олекса ІЗАРСЬКИИ (1919)
Святослав КАРАВАНСЬКЙЙ (1920) 
Петро КАРПЕНКО-КРИНИЦЯ (1917) 
Оксана КЕРЧ (1911)
Іван КМЕТА-ІЧНЯНСЬКИЙ (1901) 
Олег KOBEPKO (1937)
Едвард КОЗАК (1902)
Любов КОЛЕНСЬКА (1923)
Юрій КО ЛОМ ИЄЦЬі 1930)
Іван КОРОВИЦЬКИИ 
Григорій КОСТЮК 
Роман КУХАР (1920)
Леонід ЛИМАН 
Наталя ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА 
ГригорЛУЖ НИЦЬКИЙ (1903) 
УлянаЛЮ БОВИЧ (1912)
Павло МАЛЯР (1910)
Юліан MOB4AH (1913)
Олександер ОГЛОБЛИH (1899)
Петро ОДАРЧЕНКО (1903)
Ляриса ОНИЩ КЕВИЧ (1935)
Микола ПАЛІЙ (1911)
Марія РЕВАКОВИЧ (1960)
Богдан РУБЧАК (1935)
Микола РУДЕНКО (1920)
Леонід РУДНИЦЬКИЙ (1935)

Іванна САВИЦЬКА (1914)
Валентин СІМ ’ЯНЦІВ (1899)
Оксана СОЛОВЕЙ (1919)
Марта ТАРНАВСЬКА ІІ930)
Остап ТАРНАВСЬКИИ (1917)
Юрій ТАРНАВСЬКИИ (1934)
Юрій ТИС-КРОХМАЛЮ К (1904)
Євген ФЕДОРЕНКО (1929)
Іван Ф ІЗЕР (1925)
Микола ФРАНЦУЖЕНКО (1923)
Ганна ЧЕРІНЬ (1924) 
їляріон ЧОЛГАН (1918)
Юрій ШЕВЕЛЬОВ (1908)
Олександер Ш ПИЛЬКА 
Дмитро Ш ТОГРИН (1923)
Ірина ШУМИЛОВИЧ-ШУВАРСЬКА (1924) 
Юрій Щ ЕРБАК (1916)
Анатоль Ю РИНЯК (1902)

КАНАДА 
Марко АНТОНОВИЧ (1916)
Марина АНТОНОВИЧ-РУДНИЦЬКА (1911) 
Іван БОДНАРЧУК (1914)
Вольфрам БУРГГАРДТ (1936) 
ВасильВЕРИГА (1922)
Віра ВОРСКЛО (1926)
Олекса ГАИ-ГОЛОВКО (1910)
Марія ГОЛОД (1918)
Антоніна ГОРОХОВИЧ (1913)
Стефанія ГУРКО (1924)
Маріян ДАЛЬНИЙ (1924)
Олег ЗУЄВСЬКИИ і  1920)
Олег ІЛЬНИЦЬКИИ (1941)
Ростислав КЕДР (1905)
Микола КОВШУН (1901)
Роман КОЛІСНИК (1923)
Іван КОЛЯСКА (1915)
Олександра КОПАЧ (1913)
Світляна КУЗЬМЕНКО (1928)
Анатоль КУРД ИДИ К (1909)
Ярослав Курдидик (1909)
Мирон ЛЕВИЦ ^КИ И  (1913) 
Ю рійЛУЦЬКИИ (1919)
Ольга МАК (1913)
Ірина МАКАРИК (1951)
Теодор МАТВІЄНКО (1924)
Валентин МОРОЗ (1936)

Ніна М УДРИК-М РИЦ (1927) 
Ляриса МУРОВЦЧ (1917) 
Олександер О ЛІИНИК (1913)
Ліда ПАЛІЙ (1926)
Володимир ПАСІКА (1909) 
Валеріян РЕВУЦЬКИЙ (1911) 
Ярослав РОЗУМНИЙ (1925)
Яр СЛАВУТИЧ (1918)
Володимир СМ ИРНІВ (1934) 
Олександер СМ ОТРИЧ (1922) 
Ігор СТЕХ (1959)
Марко СТЕХ (1961)
Данило СТРУК (1940)
Максим ТАРНАВСЬКИЙ (1955) 
Ярина ТУДОРКОВЕЦЬКА (1920) 
Леся ХРАПЛИВА (1927)
Марко ЦАРИННИК (1944) 
Олександра ЧЕРНЕНКО (1924) 
Леся ШАНТА (1920)
Данило ШУМУК (1914) 

БРАЗИЛІЯ 
Віра ВОВК (СЕЛЯНСЬКА) (1926) 

АНГЛІЯ 
Галя МАЗУРЕНКО (1901)
Віктор СВОБОДА (1919) 
Святомир ФОСТУН (1924) 

ФРАНШЯ 
Марта КАЛИТОВСЬКА (1916) 
Леонід ПЛЮЩ (1938)
Катерина ІЇІТУЛЬ (1920)

НІМ ЕЧЧИНА 
Емма АНДІЄВСЬКА (1931)
Юрій БОИКО-БЛОХИН (1909) 
Анна ГОРБАЧ (1924)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ (1918) 
Федір КОВАЛЬ (1916)
Іван КОШ ЕЛІВЕЦЬ (1907)
Іванна ЧОРНОБРИВЕЦЬ 
Володимир Я НІ В (1908) 

АВСТРАЛІЯ 
Леся БОГУСЛАВЕЦЬ (1932)
Зоя КОГУТ (1925)
Дмитро НИТЧЕНКО-ЧУБ (1905) 
Василь ОНУФРІЄНКО (1920) 
Василь СОКІЛ (1905)
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Євген НАХЛІК Україніка

НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА Й НАУКА 
В РЕЦЕПЦІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Через усе життя Пантелеймон Куліш проніс сприйняту в юності ідею Гердера про 
цінність національної самобутності й неповторного історичного шляху кожного народу, 
був переконаний у тому, що збереження і вияскравлення національного розмаїття 
має свою всепланетарну доцільність і відповідає універсальним закономірностям 
розвитку природи і людства. Водночас він настійливо орієнтував співвітчизників на 
вдумливе, творче засвоєння здобутків західного світу, виступав, за слушним 
спостереженням Б. Лепкого, «європеїзатором української літератури».

Особливого значення в процесі освоєння освіченим українством надбань і досвіду 
західної культури Куліш надавав німецькій літературі й науці. При цьому його 
ставлення до німецької культурно-мистецької та наукової спадщини, а особливо до 
українсько-німецьких культурних взаємин, було складним і впродовж життя 
неоднаковим. Власне, німецьку літературу він завжди оцінював дуже високо, надаючи 
їй, поряд з англійською, пріоритетного значення у своєму постійному глибокому 
зацікавленні західним письменством. У створеній 1874-го —* на початку 1875 р. 
філософсько-публіцистичній книзі «Хуторская философия и удаленная от света 
поэзия» (СПб., 1879), котра, за листовним поясненням Куліша О. Кістяківському 
28 лютого 1875 р., «есть не что иное, как сатира на централизм и порожденную им 
литературу», він доводив шкідливість надмірної централізації національно-культурного 
життя й ілюстрував свою думку протиставленням централізованій Франції 
децентралізованої, роздрібленої на безліч наукових і літературних центрів, але 
об’єднаної Німеччини: «Винахідливий геній француза висотав із усього краю 
інтелектуальну силу за допомогою страхітливого насоса, прозваного Парижем [...], 
живлячи центральну пиху, Париж занапащував своєю безпосередністю провінційну 
поезію (це значить народну моральність) [...]». Натомість Німеччина, яка свого часу 
«стала у величезній пригоді людству реформацією», «нині, — за твердженням автора 
трактату, — політично велика своїм об’єднанням, а морально — поезією літератури». 
Завдяки численності літературних центрів німецький народ за короткий час витворив 
«всесвітньознамениту літературу». На думку українського письменника, «таємниця 
благотворних рухів німецького генія» криється «у тому, що становить причину й 
почин усіх діянь людських — поезії німецького серця, добре підтриманій високими 
літературними талантами, яких винахідливий, сконцентрований у Парижі геній 
Франції не міг створити шляхом цифирної та емпіричної роботи».

Виходячи із своїх суб’єктивних естетичних смаків та руссоїстсько-гердерівських 
переконань, Куліш вивищував німецьку літературу XIX сторіччя над французькою, 
твердячи, що «глибока поезія німецької хатинки, відтворена великими письменниками, 
є чужою для дотепного, винахідливого, але вбогого почуттям духу парижанина» і що 
тому він (Куліш) «не спромігся вчитати до кінця жодного роману Віктора Гюго». Як 
варте уваги, Куліш навів цікаве спостереження якогось свого приятеля, в тексті трактату 
не названого (судячи з авторських пояснень, видатного українського фізика й 
електротехніка І. Пулюя), котрий вважав, що «у француза ідеал дрібний», на відміну 
від німця: «Ось поглянь: приміром «Soil und Haben» Фрейтага: 12-е стереотипне 
видання! Німеччина, ощадлива на гроші й на час Німеччина, поглинає [...] ідеальні 
витвори своїх романістів. Що це означає? Це означає, що таких людей, які фігурують 
у романах Фрейтага, Ауербаха, Шпільгагена та ін., багато в Німеччині. Це означає, 
що ідеал німецького народу високий».

Власним захопленням постаттю Ґете Куліш наділив одного з персонажів в «Начале 
неоконченного романа» (кінець 40-х років) — дворянина Гліба Івановича, «старичка 
лет около 60»: «Гете был любимцем Глеба Ивановича: между писателями уже десятка 
два лет служил ему настольною книгою. Сердце его, пожалуй, лежало также к 
Шиллеру, Вальтеру Скотту і Шекспиру, но все эти господа были исключительно 
поэты, а в Гете он видел все умственные способности до такой степени уравно
вешенными, что трудно было бы даже сказать, чей был этот человек по преимуществу. 
За это Глеб Иванович произвел Гете в генералиссимусы умственной области [...]» До

О Євген Нахлік, 1996.
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речі, подібно до Гете, «широкозорий — за влучною характеристикою Є. Маланюка,
— Куліш», сформований* значною мірою, завдяки постійній самоосвіті, на світовій 
культурі, почувався не тільки патріотом і діячем рідної України, а й «громадянином 
світу». Причому почувався ним за духом не лише тоді, коли подорожував по Європі, 
а й коли на схилку літ усамітнився разом з дружиною на хуторі Мотронівка — подібно 
до свого героя Гліба Івановича, котрий «с появлением на голове седых волос» позбувся 
охоти «странствовать по свету, как по обширному музеуму» і «из всемирного жителя 
сделался жителем одной неизвестной читающему миру деревушки».

Фіксуючи в своїй записній книжці першої половини 80-х років проникливі 
висловлювання західноєвропейських літераторів і філософів (В. Гюго, Г. Брандеса, 
Т. Карлейля), Куліш занотував собі і філософські роздуми великого німецького 
письменника-мислителя: «Гете: Счастье есть такая вещь, на счет которой все 
заблуждаются. Никто не вправе требовать рецепта счастья. Человек может прожить и 
без счастья: есть нечто лучшее. Люди, совершившие великие дела: пастыри церкви, 
пророки-мудрецы — руководились более возвышенным чувством, чем жажда счастья: 
их влекло стремление к духовной чистоте и совершенству. Это гораздо лучше счастья. 
Жажда счастья — это своего рода животный голод, изнывание по земным сластям».Ці 
гетівські міркування про щастя, слід гадати, були суголосні Кулішевим уявленням 
про смисл земного буття людини, який бачився йому не в задоволенні гедоністичних 
потреб і жадань, а в подвижницькій діяльності задля культурного зростання рідного 
народу, в духовому самовдосконаленні, душевній чистоті і внутрішній гармонії. Цей 
ідеал духового розкрилля Куліш, котрий, як і Ґете, керувався піднесеними почуттями 
і високими поривами, виразив іще в «Чорній раді» — в образі наділеного духовим 
аристократизмом кобзаря, Божого чоловіка, й опоетизував на схилку літ у філософічно- 
медитативних віршах «Троє схотінок» («Я не хотів би царських палат, Ні вертоградів 
пишно-прохолодних, Аби у мене був з душею добрий лад, Щоб не насилував я мислей 
благородних»), «Хмари» («Линь же, горде (серце. — Є. Н.) у високе Небо правди й 
красоти»), «Поетові», «Праведне панування», в «Думі про найвищий дар» (зб. «Дзвін»).

До питання ж про потребу освоєння освіченим українством німецької літератури 
й науки й орієнтації на них Куліш ставився неоднозначно. З одного боку, він 
акцентував — особливо у 50 — 60-х роках — на необхідності розвивати «нашу рідну 
словесность» на народній основі — на противагу тогочасній російській літературі, 
котра, на його думку, надто наслідувала західноєвропейські художньо-естетичні взірці. 
Куліш плекав надію на появу такої української літератури, «котра, —■ як писав він 
Г. Галаганові 30 березня 1857 p., — свій критериум мала б не в знімеччених панських 
головах., а в щирих мужичих, навпаки московській», і яка «пустила б глибоко корінне 
у свій рідний фунт». У віршовому маніфесті «Рідне слово» (зб. «Хуторна поезія», 
1882) Куліш підносив до ідеалу «Непозичений у німця Український розум» і уславлював 
його відродження: «Рідне слово, рідний розум, — Рідна й правда буде».

А проте ще наприкінці 60-х років Куліш вважав, що українським збирачам і 
дослідникам усної народної творчості слід запозичувати передовий досвід німецької 
фольклористики: у листі до О. Кістяківського від 4 серпня 1868 р. він зазначив стосовно 
українських народних пісень, що «после всего уже напечатанного, требуется издание 
или совершенно неизвестных нашей публике песен, или же нечто вроде немецкого 
издания Рейсмана» — тобто наукової монографії (з публікацією текстів) «Німецька 
пісня в її історичному розвитку, з музичними додатками» (1861) німецького 
композитора і музикознавця Августа Рейсмана (1825 — 1903).

А згодом, 7 липня 1892 p., в листі до М. Карачевської-Вовківни Куліш вже прямо 
закликав: «Наздоганяймо ж європейців робом Великої Руси [...]», — і схвально 
відгукнувся про те, що українці, перебуваючи у складі Росії, «позичили в неї позиченої 
в німця науки». Приблизно тоді ж, у листі від 22 червня 1893 p., Куліш повчав свою 
небогу й вихованку Галю: «Оповідання Андерсенові (в німецькому перекладі. — 
Є. Н.) почитуй хоч прихватком. Німецька мова приведе тебе знов у культурний світ, 
а він того стоїть, щоб хоч здалека його бачили. Німецьких книжок у мене більше, ніж 
французьких, а вони підіймають мого духа вгору над нашою рідною темрявою [...]. 
Як перечитаєш Андерсена, дак я знайду тобі гарне і вжиточне читаннє. Мені хочеться, 
щоб ти й діток своїх понаучовала німещини, як надійде пора книжної науки».

Вже на схилку літ, усамітнившись разом із дружиною на хуторі Мотронівка на 
Чернігівщині, аби знати — як листовно пояснював він М. Павлику 19 грудня 1893 р.
— «хоч трохи, як той ширший хуторного світ стоїть», із задоволенням почитував, 
зокрема, німецький тижневик «Die Zukunft» і, ділячись враженнями від прочитаного 
з тим-таки М. Павликом, у листі від 1 лютого 1893 р. не втримався від по-юнацькому 
захопленого вигуку: «Та який же се гарний німець, сей Maximilian Harden!»

Наш письменник тут мав на увазі Максиміліана Гардена ( справжнє ім’я — 
Фелікс Ернст Вітковський, 1861 — 1927) — свого часу відомого німецького 
журналіста, політичного публіциста і театрального критика, який тоді ще тільки-но
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починав свою кар’єру. 1892 р. він, передусім як актор і театральний критик, 
прихильник модерного європейського театру, заснував тижневик «Die Zukunft» 
(«Майбутнє») і самостійно редагував його як політичний часопис по 1923 р. Попервах 
виступав як консервативний монархіст, перед першою світовою війною був навіть 
речником німецького імперіалізму, але під кінець війни став пацифістом, 
противником екстремального націоналізму, а після поразки Німеччини — радикал- 
соціалістом.

Вищенаведені висловлювання Куліша дають підстави зробити висновок, що його 
ставлення до німецької культури 'в 90-х роках, порівняно з 80-ми, а особливо 
50 — 60-ми, зазнало певних позитивних змін — письменник еволюціонував до 
усвідомлення потреби активнішого засвоєння її українським народом.

Слід, однак, зазначити, що, високо шануючи німецьку культуру, Куліш натомість 
оцінював різко негативно діяльність німецьких колонізаторів у Російській імперії, а 
особливо — урядовців німецького походження в царській адміністрації. У вірші 
«Німецька наука-розлука» (нап. 1892 р., опубл. у зб. «Дзвін», 1893), перша назва 
якого була «Московська наука-розлука», поет покладав на німецьких іммігрантів та 
їхніх нащадків, яких чимало було в царській адміністрації XVIII — XIX сторіч, вину 
за те, що російські шовіністи «Тіснити Русь Дніпрову завзялися» і що в Україні 
«люде мову рідну забувають»: мовляв, «німота школи закладала, Скрижалі жизні 
москалям писала і в тих скрижалях прописала правду — Завіту предків староруських 
зраду. У тих скрижалях подала науку — Нової Русі з Древньою розлуку (в Кулішевому 
розумінні Нова Русь — Росія, Древня — Україна. — Є. Н.)- Закинув німець мрежі й 
там ловецькі, Де помиливсь одважний розум шведський, Бо divide (перше слово 
відомого імператорського лозунга «Divide et ішрега», лат. — «Поділяй і владарюй». — 
Є. Н.) у старих римлян учився, У силу й славу хитрощами вбився».

Почавши працювати наприкінці 1860-х років над повним перекладом Біблії 
українською мовою, Куліш у листі до О. Кістяківського 4 серпня 1868 р. з гіркотою 
зауважив: «Давно бы пора это сделать, но и лучшие из нас не стоят худших между 
немцами и другими европейцами». Така нещадна, зумисне утрирувано-негативна, 
несправедливо-принизлива національна самохарактеристика була не тільки 
дошкульною констатацією Кулішем його суб’єктивних багаторічних спостережень і 
прикрих вражень від співробітництва з українськими колегами, а й спонукою 
співвітчизникам до активної, подвижницької праці на терені національної культури. 
Сам же Куліш і показав приклад такої праці, зокрема тим, що зробив перший повний 
переклад ( почасти переспів) Біблії сучасною українською мовою, а після того, як 
1885 року його рукописний текст згорів, взявся за нове, цього разу вже не так художнє, 
як наукове відтворення Вічної книги рідною мовою і встиг перекласти майже три 
чверті її обсягу.

Працюючи в 90-х роках над науковим перекладом Біблії українською мовою: «на 
оригинальнейший, — як вважав, — из всех славянских языков» (лист до князя 
М. Шаховського 1893 — 1896 pp.), Куліш ретельно студіював різні переклади Святого 
Письма і насамперед німецький, на його думку, — взірцевий, а також праці відомих 
західних біблістів. «Такие французы, как Верне, и такие немцы, как Рейс и Каутч, 
услаждали мой отдых своими комментариями [...]», — писав мотронівський самітник 
тому-таки М. Шаховському. У складеному десь у 90-х роках (не пізніше 1895-го) 
проекті «Попереднього словця» до свого перекладу Біблії Куліш відзначив: «Нігде ж 
філологія не появила в біблістиці таких почесних нашому вікові праць, як по німецьких 
всеучилищах, а з німецьких університетів — у Грейсвальді, в Лейпцигу, в Бонні, в 
Бреславі, в Базелі, в Галле, в Берні, в Цюрисі, в Ієні. Найновшим же уроджаєм 
словесно-богословської ниви німецької був появ спільної праці професоро-громадської 
під науковою відповідальністю Каутча (Kautzsch), професора богословія в Галле. Сей- 
то соборний переклад нехай служить і старорусам, покіль що, як останнє слово 
біблістики. Надто ж у великій пригоді нам став при сій нагоді незабутий критик і 
перекладчик Святого Письма, професор страсбурзького всеучилища Едуард Рейс 
(Reuss), яко предтеча нових проповідників біблістики».

Найвагоміший внесок у розвиток українсько-німецьких культурних взаємин Куліш 
зробив у 90-х роках своїми численними вільними перекладами віршів Ґете, Шиллера 
і Гейне, які разом з його поетичними переспівами з Байрона склали першу й другу 
частини (а також початок незавершеної третьої) збірки «Позичена кобза» (перша 
частина вийшла окремим виданням у Женеві 1897 p.). Своїм «переспівом Шіллерового, 
Ґетевого і Гейневого піснеслова» Куліш змагався з російськими перекладачами цих 
поетів, прагнучи показати великі версифікаційні можливості української мови, про 
що прямо писав у листі до С. Носа 2 червня 1892 p.: «Поперед усього беру ті співи 
трьох німецьких ліриків, що попереспівувано поза Клязьмою (в Росії. — Є. Н.), і 
доказую переваги нашої над столечніми переспівами тих же стихотворів, доказую 
силою заможності й ловкості нашої старорущини (тобто української мови. —
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Є. Н.), а потім один за одним ідуть у мене переміжками три великі співці німецькі по 
моїй уже вподобі...»

Досі ніхто не порівнював Кулішевих переспівів з Ґете, Шиллера і Гейне з 
тогочасними перекладами їхніх віршів російською мовою. Але про самі Кулішеві 
переспіви можемо сказати, що вони художньо досконалі, самобутні (в дусі 
культивованої романтиками практики вільного перекладу позначені творчою 
індивідуальністю перекладача, почасти українізовані), а тому й досі зберігають свою 
естетичну чарівність.

Своїми перекладами західноєвропейської літературної класики Куліш ставив перед 
собою не тільки художньо-естетичну, мовно-літературну, а й політичну мету. «Щоб 
наше слово встояло проти польщизни по тім боці політичної прірви нашої, як і по 
сім боці проти московщини, мусимо, твердив він у листі до якогось Митрофана 
Олексійовича за червень 1892 р., — провести свою старорущину через культурні мови, 
як се робила великоруська новорущина. Оце ж, опріч Шекспірових та деяких 
Шіллерових драм, заходивсь я коло співу Шіллера, Гете, Байрона й Гейне [...]».

У віршовому посланні «Словце до староруських народовиків на появ «Позиченої 
кобзи», написаному 1892 р. і вміщеному в женевському виданні збірки, Куліш закликав 
співвітчизників позбуватися національної замкнутості й обмеженості в історичному 
самопізнанні і взоруватися на німців в освоєнні світового культурного досвіду:

Вузенько Русь ми звикли розуміти 
І творимо її собі з казок...
Химерно письмацтво хирні діти,
Ми б узяли хоч німця на зразок.

Він рідну фальш письменницьку покинув 
1 прихиливсь до греків та римлян,
Широкою рікою правди плинув,
Простуючи в науки океан.

Поет орієнтував земляків на єднання Східної і Західної Європи: «І подамо чужим 
язикам руку, Що руський дух і в мирі, і в бою На висоті держали, [...] І з Заходом 
з’єдинимо Восток».

Водночас треба зауважити, що й пізній Куліш не вважав, буцімто рівень розвитку 
східнослов’янських культур обов’язково слід вимірювати тільки західними культурно- 
мистецькими здобутками та естетичними мірками, і цілком у гердерівському дусі 
вбачав художню цінність української та російської літератур у їхній національній 
своєрідності. Так, в одному з листів до М. Павлика — від 14 листопада 1892 р. — він 
доводив, що «так звана 8ро1зка м о с к о в с ь к а  (праведно руська) культура стоїть 
не низько поруч західної, тільки не така вона, як на Заході: бо самобутня».

В іншому віршовому посланні — «Слові до німців на появ «Позиченої кобзи», 
складеному 1890 р. і теж уміщеному в женевському виданні збірки, Куліш, з одного 
боку, високо (не без патріотичного перебільшення в дусі романтичного етноцентризму) 
підносив давню українську (за його тодішньою термінологією — староруську) народну 
мову:

Чи піймуть же то нам поважні німці віри,
Що мова з мов була не в їх, а в козаків, —
Що й трубадури їх, і вславлені трувіри 
Повчитись мусили б у наших земляків [...], —

а з іншого боку, з гордістю заявивши, що «руський (тобто український. — Є. Н.) 
наш язик» Московщині не піддався, бо в Шевченковій музі відродилося поетичне 
слово давньоруського співця Бояна, декларував позитивне значення українських 
перекладів з високохудожньої німецької поезії для культурного розвитку рідного 
народу:

Оце ж уже тепер, поважні німці, знайте,
Що джерело нове живить наш руський дух...
Нам кобзи славної ласкаво позичайте, —
Не буде вам вона тонкий терзати слух.
Дозвольте взяти й нам високі ваші тони,
Ачей і в нас сердець озвуться міліони 
На голос голосний великих кобзарів
І мови вашої, і розуму царів.

Символічно, що за кілька тижнів до свого ушестя Куліш — невтомний, 
самовідданий трудівник на терені духової культури — як заповіт нащадкам завершив 
переклад знаменитої «Пісні про дзвін» Шиллера, цього натхненного гімну злагодженій 
людській праці.

З німецької літератури Куліш відтворив українською мовою також драму Шиллера 
«Вільгельм Телль» (цей переклад зберігся в рукописі).
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Перекладаючи та переспівуючи у 70 — 90-х роках твори західноєвропейських 
письменників, Куліш цікавився і критичною літературою про них і залюбки 
знайомився з доступними йому дослідженнями. Так, у листі до В. Тарновського- 
сина 16 грудня 1896 р. він повідомляв, що «книжку Куно-Фішерову про молодецьке 
мандруваннє Шіллерове» («Юнацькі мандри Шіллера в самозізнаннях» німецького 
історика філософії Куно Фішера, 1824 — 1907), німецький оригінал якої надіслав 
йому князь М. ІІІаховськой, він «прочитав з великою увагою. Раю вашій розумно- 
навченій доні, — додав Куліш, обіцяючи подарувати їй цю книжку, — прочитати в 
сьому томку странички 244 і 245. Вони преглибоко і прегарно вияснюють Шиллерів 
стихотвір Resignation, вияснюють про тих, що возлюбили пробуваннє людське на 
світі в його справдешньому сяєві».

У тому ж листі Куліш, покликуючйсь на обіцянку Тарновського «роздобувати» 
для нього «всяку всячину» книжкову, просив його придбати й надіслати йому й інші 
книги Фішера на літературознавчу, а не філософську тематику («Філософія Куно- 
Фішерова є в мене. Мені треба тілько те з його читати, що годиться до «Позиченої 
кобзи». Треба б мені читати й його розумовання про Шекспіра, а може, він писав і 
про Байрона»). Письменник запевняв свого чернігівського мецената, що всі ці книги 
після прочитання поверне йому, аби їх могли свого часу простудіювати його діти і 
внуки. Радячи Тарновському ознайомлювати своїх дітей з подібними науковими 
дослідженнями, Куліш підкреслював, що на ньому (Тарновському) як батькові лежить 
відповідальність «сотворителя нової епохи» в молодих його «паганнях» (нащадках). 
«Сі книжки, — зазначив він, — згодяться вашим наслідникам. їх вік буде розумніший 
од XIX, і нам треба дбати про нього».

У цих словах виражена і віра Куліша в поступ людського розуму, й усвідомлення 
мотронівським анахоретом свого обов’язку піклуватись про інтернаціональну освітню 
основу інтелектуального розвою нації у XX сторіччі. Ці слова свідчать про те, що 
подальший духовий розвиток української інтелігенції «хутірний» філософ пов’язував
з освоєнням нею світової науки й культури. Власне, то був дороговказ автора 
«Позиченої кобзи» підростаючим поколінням.

В українському романтизмі 20 — 60-х років переважала фольклоризація — творення 
нового письменства на грунті народної словесності, хоч і в цей час з’явилися окремі 
яскраві спроби використати інонаціональні літературні форми. А в 70 — 90-х роках 
Куліш узявся «докінчити» те, чого не встигли зробити його найближчі попередники
— романтики і Шевченко: освоїти класичні надбання нової європейської літератури. 
Звідси його тодішня увага не до сучасного літературного процесу на Заході (як, до 
речі, і в Росії), а до європейської класики — преромантичної та романтичної поезії, 
лірики й ліро-епіки, кращі твори якої він подавав як художні зразки для українських 
поетів, звідси ж його культивування вільних перекладів та переспівів, особливо 
популярних у добу романтизму.

Читаючи, переспівуючи та перекладаючи російських (цикл «Переспіви з 
великоруських співів») і західноєвропейських, передусім німецьких, поетів, Куліш 
набував необхідного версифікаційного досвіду, що знадобився йому в оригінальному 
віршотворенні. Орієнтуючись на російське, німецьке й англійське віршування доби 
преромантизму й романтизму, він рішуче повернув українську поезію на шлях 
європеїзації ритмомелодичних і строфічних форм, широко запровадив у ній силабо- 
тонічні розміри.

Львів



Фернан БРОДЕЛЬ

З французької переклав 
іригорій ФІЛЇПЧУК

ЧАС СВІТУ

Лондонська біржа 1644 р. Гравюра В. Голлара.

Один з найбіїьших істориків сучасності француз Фернан Бродель (1902 — 1985 рр.) написав 
фyндaмeнmaJlьнy тритомну працю «Матеріаііьна цившзація, економіка і капіталізм, XI/— XVIII ст.». 
Цей твір становить собою найвищий здобуток французької історичної школи «Анналів» у  прагненні 
вчених цього історіографічного напряму здійснити історичний синтез усіх сторін життя суспільства. | 
Об'єктом дослідження тритомника є економічна історія в масштабах усього світу від XV до 
XVIII ст., що нерідко зачіпає й нашу добу. Твір вирізняється не тільки широтою задуму, а й 
оригінальною побудовою: в перших двох томах робиться типологічне дослідження трьох попередньо 
змодельованих автором пластів економічної історії —  матеріальної повсякденності, ринкової 
економіки та капіталізму, а в третьому томі економічне життя подається в хронологічній 
послідовності.

Усі три книги Ф. Броделя виходять українською мовою у  видавництві «Основи». Пропонуємо 
нашим читачам два уривки з третього тому « Час світу», один з яких присвячений Англії, а другий 
—  Росії.

© Librairie Armand Colin, Paris, 1979.
© Григорій Філіпчук, 1996, переклад українською мовою.

Перекладено за виданням: Fernand Braudel, Le Temps du monde, tome 3, Librairie Armand 
Colin, Paris, 1979.

Світ ідей
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ЯК АНГЛІЯ СТАЛА ОСТРО ВО М

Між 1453-м та 1558 рр., між закінченням Столітньої війни й відвоюванням Кале 
Франсуа де Гізом, Англія, сама цього в той момент не усвідомлюючи, зробилась 
островом (хай вибачать мені цей вислів) — розумій: автономним простором, відмінним 
від континенту. До цього вирішального періоду Англія, незважаючи на Ла-Манш, на 
Північне море, на Па-де-Кале, була «тілесно» прив’язана до Франції, до Нідерландів, 
до Європи. Її тривалий конфлікт з Францією під час Столітньої війни (насправді 
другої Столітньої війни, позаяк першою була війна Плантагенетів проти Капетингів), 
за справедливими словами Філіппа де Фриса, «розгорталася в більш чи менш 
провінційному плані». Це те саме, що сказати: Англія поводилась як одна з провінцій 
(чи група провінцій) англо-французького простору, який цілком, чи майже цілком, 
був ставкою в нескінченній боротьбі. Тривалий час, понад століття, Англія була 
занурена, розчинена в безмежності оперативного простору, яким була Франція, а ця 
остання повільно позбувалася першої.

У такій грі Англія запізнювалася стати сама собою; вона впадала в гріх, я хочу 
сказати, в небезпеку гігантоманії. Аж до того моменту, як, витіснена з Франції, вона 
виявилася зведеною до самої себе. Те, що згодом Генріх VIII зазнав поразки у своїх 
спробах знову проникнути до Європейського простору, було, либонь, для неї новим 
шансом. Томас Кромвел, міністр Генріха, застерігав короля проти небачених витрат 
на війну за межами королівства, й промова, виголошення якої в палаті громад 1553 р. 
йому приписують, показова в багатьох планах: війна, твердив він, коштувала б стільки 
ж, скільки вся грошова маса, що перебувала в обігу в королівстві; «війна примусила 
б нас, як то вже було колись, використовувати шкіру для карбування монети. Я б сим 
удовольнився зі свого боку. Та якщо король особисто вирушить воювати й, не дай 
Господи, потрапить до рук ворога, то як виплачувати викуп за нього? Коли французи 
воліють за свої вина отримувати тільки золото, то чи візьмуть вони шкіру в обмін за 
нашого володаря?» Генріх VIII, одначе ж, удався до цієї авантюри, в якій зрештою 
успіху не мав. Але згодом Єлизавета не тільки на словах затято намагатиметься забрати 
назад Кале, який утратила Марія Тюдор і який французи не дуже щиро зобов’язалися 
повернути згідно з мирною угодою, підписаною.в Като-Камбрезі (1559 р.). Короткий 
час, лише короткий час, вона володіла Гавром, який у неї відібрали 1562 р.

Відтоді гра скінчилася. Ла-Манш, Північне море, Па-де-Кале стали лінією поділу, 
захисним «плавучим бульваром». Один француз близько 1740 р. з ученим виглядом 
скаже про Англію: «Острів мовби створений для торгівлі, і його жителі мають більше 
думати про те, як себе захистити, ніж про те, щоб поширювати свої завоювання на 
континент. їм було б вельми важко їх зберегти з причини віддаленості та зрадливості 
моря». Та правило діяло й для європейців з континенту стосовно острова. Коли в 
травні 1787 р. Артур Юнг, повертаючись додому, перетяв Па-де-Кале, він привітав 
себе з тим, що протока «так щасливо для Англії відокремлює решти світу». То була 
очевидна перевага, але перевага, що тривалий час як така не сприймалася.

На початку нового часу той факт, що англійці опинилися відкинутими до себе 
додому, підвищив для них значущість внутрішніх завдань, упровадження в обіг земель, 
лісів, пустищ, боліт. З того часу вони більше уваги приділяли небезпечним кордонам 
Шотландії, йка вселяла занепокоєння близкості Ірландії, турботам, що їх викликав 
Уельс, який на початку XV ст. після повстання Оуена Глендоуера тимчасово відновив 
свою незалежність і який, бувши примушений скоритися, проте, залишався 
«непоглиненим» («ипаЪБогЪей»). Нарешті, за своєї псевдопоразки Англія виграла й 
тому, що була зведена до скромних обсягів, які згодом мали виявитися набагато 
сприятливішими для швидкого утворення національного ринку.

Водночас розрив з континентом 1529 — 1533 рр. «продублювався» розривом з 
Римом, що ще більше посилило «дистанціювання» англійського простору. Реформація, 
як справедливо сказав Нам’є, була також і мовою націоналізму. Англія рішуче її 
прийняла, а відтак кинулась, чи була кинута, в авантюру, що мала численні наслідки: 
король став головою англійської церкви, він став папою у своєму королівстві; 
конфіскація й розпродаж церковних земель дали ноций поштовх англійській економіці; 
а що ще більше її підштовхнуло, то це те, що Британські острови, тривалий час 
полишені на краю світу, у кінці Європи, зробилися після Великих відкриттів 
відправною точкою плавань до нових світів. Звісно, Англія не навмисне відокремилась 
від старого європейського «блокшива», маючи намір ліпше відкритися для світу, але 
наслідок виявився саме таким. І плюс до того додаткова запорука відокремлення та
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самостійності — пам’ять минулого, ворожість до Європи, занадто близької, яку не 
вдалося б викинути з голови. «Цілком напевне, — зауважив Сюллі, приїхавши до 
Лондона надзвичайним послом Генріха IV 1603 р., — англійці нас ненавидять, і 
ненавистю такою сильною та загальною, що виникає спокуса зарахувати сю ненависть 
до природних властивостей сього народу».

Але почуття не виникають без причини, й провина, якщо така є, завше лежить на 
обох сторонах. Англія ще не перебувала в «блискучій» ізоляції; вона почувалася якщо 
й не обложеною (це було б занадто гучно сказано), то принаймні піддавалася загрозі 
з боку недружньої Європи, політично небезпечної Франції, Іспанії, що невдовзі набула

Фешенебельний квартал Лондона — Гроувенор-сквер — близько 1790 р.

надзвичайних переваг, Антверпена з його панівними купцями, а згодом з боку 
тріумфального Амстердама, який саме тому викликав заздрість і ненависть... Чи ми 
підемо так далеко, аби сказати, що острів нездужав на комплекс неповноцінності? 
Цей комплекс був би для нього ще логічнішим тому, що текстильна «індустріалізація» 
Англії наприкінці XV та в XVI ст., перехід від сирової вовни до сукна ще більше, ніж 
колись, залучили острів до торговельних кругообігів Європи. Англійський торго
вельний ареал розширився; англійське мореплавство відкрило для себе світ, і цей 
світ відобразився в ній. Світ, у якому Англія вбачала небезпеку, загрози й навіть 
«змови». Наприклад, для сучасників Грешема купці італійські й купці антверпенські 
змовлялися між собою, аби на свій розсуд знижувати курс фунта стерлінгів і за нижчу 
ціну отримувати плоди праці англійських ткачів. На такі загрози, що не завше були 
уявними, але часто-густо перебільшеними, Англія реагувала енергійно. Італійських 
купців-банкірів усунули в XVI ст.; ганзейці втратили свої привілеї 1556 p., а 1595 р. 
зостались без Сталевого двору (Стильярду). Саме Грешем заснував, спрямувавши 
проти Антверпена, те, що 1566 — 1568 pp. стане Лондонською біржею (Royal Ex
change); саме спрямовані проти іспанців та португальців насправді створювалися 
акціонерні компанії (Stoks Companies); саме спрямований проти Голландії було видано 
1651 р. Навігаційний акт, а проти Франції провадитиметься у XVIII ст. запекла 
колоніальна політика... Отже, Англія була країною під напругою, настороженою, 
агресивною, яка мала намір наказувати й здійснювати нагляд у себе вдома й навіть за 
своїми межами, в міру того як зміцнювалось її внутрішнє становище. 1749 р. один 
помірно недоброзичливий француз іронізував: «Англійці розглядають свої домагання 
як права, права ж своїх сусідів — як узурпацію».

ФУНТ СТЕРЛІНГІВ

Що могло б у разі потреби проілюструвати своєрідну історію фунта стерлінгів, то 
це те, що в Англії, згідно з банальною формулою, ніщо не відбувається так, як в 
інших. Справді ж бо, ось розрахункова монета, схожа на безліч інших. Але ж тим- 
часом як ці останні без упину варіюватимуть, маніпульовані державою, вибиватимуться
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з сідла ворожими конкурентами, то фунт стерлінгів, стабілізований Єлизаветою 1560
— 1561 pp., більше не варіюватиме й збереже свою справжню вартість аж до 1920-го, 
навіть до 1931 р. У цьому є щось чудове, яке на перший погляд насилу піддається 
поясненню. Фунт стерлінгів, еквівалентний чотирьом унціям чистого срібла, або, 
якщо ваша ласка, півмарці білого металу, в таблиці європейської монети впродовж 
понад трьох століть викреслював напрочуд пряму лінію. Що ж, він перебував за 
межами історії, навіть не мав історії, як не мають її щасливі народи? Звісно ж, ні, бо 
за часів Єлизавети траєкторія починалась за важких і заплутаних обставин і збереглася 
вона, пройшовши через цілу низку криз, які могли б примусити її зовсім змінити 
напрям — 1621, 1695, 1774 і навіть 1797 р. Ці добре відомі епізоди були вивчені в 
деталях, уміло пояснені. Та справжня, неймовірна проблема полягає в тому, щоб 
зрозуміти їхню сукупність, суму таких інцидентів і таких успіхів, цю історію, яка 
спокійно йшла своїм шляхом, історію, інтермедії якої ми розуміємо одну за одною, 
та куди менше розуміємо те, що їх між собою пов’язує. Проблема, що викликає 
роздратування, абсурдний роман, бо він від розділу до розділу майже не розкриває 
нам своєї таємниці, — а в ньому має бути, в ньому конче є якась таємниця, якесь 
пояснення.

У нас нема потреби доводити, яка важлива ця проблема: стійкість фунта стерлінга 
була вирішальним елементом англійської величі. Без сталості грошової міри нема 
легкого кредиту, нема безпеки для того, хто дає позичку володареві, не буває 
контрактів, яким можна було б довіряти. А без кредитів нема величі, нема фінансової 
переваги. Втім, великі ярмарки — ліонські та безансонсько-п’яченцькі, — щоб 
убезпечити свої угоди, створили для власного споживання такі фіктивні й сталі гроші, 
як відповідно екю з сонцем (ecu аи soleit) та марковий екю (ecu de marc). Достоту так 
само Банк Ріальто, заснований 1585 p., Амстердамський банк, створений 1609 p., 
накинули той і той банківські гроші, що котирувалися нижче за монету, яка була в 
обігу, до того ж була така різна: ажіо банківських грошей щодо звичайних монет 
було запорукою безпеки. Англійський банк, заснований 1694 p., не матиме потреби 
в такій гарантії: його розрахункова монета, фунт стерлінгів, давала йому безпеку 
своєю постійною вартістю. Все це не підлягає сумніву, але важливо зробити звідси 
висновки. Так, Жан-Габріель Тома, банкір, який спокусився історією, посилаючись 
на англійську мудрість, твердить у праці, яка недавно побачила світ (1977 p.), що 
неуспіх системи Jloy мав важливу причину, яку звичайно замовчують: несвоєчасні 
девальвації розрахункової монети, турського лівра, — це означало перешкоджати 
нормальній грі кредиту, руйнувати довіру, вбивати курку, яка несе золоті яйця.

Повертаючись до історії фунта стерлінгів, віритимемо не в якесь єдине пояснення, 
а радше в низку, в послідовну серію пояснень; не в якусь загальну теорію, яка буцімто 
керувала ясною політикою, а в ряд прагматичних розв’язань, що ухвалювалися, аби 
залагодити проблему в даний момент, і постійно виявлялися в довгочасній перспективі 
розв’язаннями високої мудрості.

1560 — 1561 pp. Єлизавета і її радники, в першому ряду яких стояв великий Грешем, 
поставили перед собою мету виправити неймовірні розлади, що виникли з Великого 
зіпсуття ( Great Debasement), феноменальної інфляції 1543 — 1551 pp. Упродовж цих 
важких років проба срібних монет, що ґіеребували в обігу, — шилінгів та пенсів — 
знизилася понад будь-яку міру. З 11 унцій 2 вагових пенсів (Dwt) на 12 унцій монетного 
металу (цебто 37/40 чистого срібла) вона знизилась 1543 р. до 10 унцій, а внаслідок 
кількох, що йшли одна за одною, девальвацій сягнула 3 унцій 1551 p., тобто чверті 
чистого металу на три чверті лігатури. Єлизаветинська реформа була поверненням до 
колишньої проби монети, до «старовинного справедливого стандарту» («ancient right 
standard» — 11 уйцій 2 вагових пенсів чистого металу на 12 унцій. Реформа була 
вкрай потрібна: безлад сягнув крайніх меж, в обігу перебували монети різної ваги, 
різної проби, часто — обрізані, а їхня вартість, проте, залишалася однією й тією 
самою. Ми сказали б, що то були металеві асигнанти, ніби паперові гроші. Ціни за 
кілька років зросли вдвічі або втричі, а курс англійських векселів у Антверпені впав
— два лиха, що додавалися одне до одного, бо Англія, великий експортер сукон, була 
торговим кораблем, який стоїть на кітві біля Європи; все її економічне життя залежало 
від причалу, від вексельного курсу на вирішальному ринку на Шельді. Курс фунта 
стерлінгів був ніби рушієм, управителем (givemor) англійських взаємин із зовнішнім 
світом. Та ж навіть такий проникливий спостерігач, як Томас Грешем, був певен, що 
італійські міняйли в Лондоні та Антверпені маніпулювали курсом на свій розсуд і 
шляхом своїх маніпуляцій заволоділи з вигодою для себе працею англійців. У такому
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погляді, що ігнорує зв’язок між вексельним курсом та торговельним балансом, є 
частка правди й частка ілюзій. Частка ілюзій, бо вексельний курс — не діалог двох 
ринків (цього разу Лондона й Антверпена), а.«концерт» усіх європейських ринків; 
він своєрідна кругова реальність, яку давно вже визнавала італійська практика. В 
таких умовах міняйло не був господарем рухів курсу; але він черпав вигоду з їхніх 
варіацій, спекулював на них, принаймні тоді, коли він мав для цього кошти й знав, 
як ними оперувати. Італійці напрочуд відповідали цим двом умовам, і в цьому сенсі 
Грешем не помилявся, побоюючись їх.

У всякому разі, лондонський уряд, зафіксувавши на цілком очевидно високому 
рівні справжню вартість фунта стерлінгів і перекарбувавши всю срібну монету, яка 
перебувала в обігу, сподівався домогтися двох наслідків: 1) поліпшення курсу векселів

Стадо биків та овець у Сохо наприкінці XVIII ст.

на Антверпен; 2) зниження внутрішніх цін. Тільки першу з цих надій не спіткало 
розчарування. Населення Англії, яке оплатило ціну цієї операції (уряд викупив монети, 
які підлягали перекарбуванню, набагато дешевше за їхній офіційний курс), не отримало 
компенсацій у вигляді зниження цін.

Отже, Єлизаветинська реформа виявилася виправданою не з самого початку; вона 
навіть тиснула, наче нашийник, коли доброї монети, викарбованої з поганої, бракувало 
для нормального обігу. Безперечно, трохи згодом її врятував приплив американського 
білого металу, який починаючи від 60-х років XVI ст. поширювався по всій Європі. 
Ці надходження з Нового Світу пояснюють також успіх стабілізації 1577 р. турського 
лівра, французької розрахункової монети, яка своєю чергою була прив’язана до золота: 
один золотой екю тоді оголосили еквівалентним трьом ліврам, а саме в екю вестиметься 
торговельне рахівництво. Насправді ж саме ліонські купці, чужоземці й французи, 
накинули Генріхові III таку стабілізацію, зручну для їхніх справ. Не приписуватимемо 
надто великої заслуги в цьому самому Генріху III. У французькому випадку, як і в 
англійському, все трималося, без сумніву, з ласки рудень Нової Іспанії та Перу.

Але те, що дає одна кон’юнктура, забирає інша: 1601 р. французька стабілізація 
надламалась, турський лівр відірвався від золота. В Англії ж, навпаки, єлизаветинська 
система збереглась. Чи це не було заслугою торговельної експансії острова, якоїсь 
кон’юнктури, яка сприяла тільки самій Північній Європі? Цілком очевидно, такого 
не можна було б твердити. Та хіба Англія не втручалася в справи світу, як їй того 
хотілося, й не замикалася водночас у своїй острівній якості, перебуваючи напоготові 
в оборонній позиції? Франція ж, навпаки, відкрита до Європи, була тим місцем, де 
відлунювалися дії її сусідів, геометричним центром усіх монетних обігів; вона 
перебувала в залежності від коливань цін на коштовні метали на «ринку», й ці 
коливання розхитували котирування біля самих дверей Монетного двору.

1621 р. стійкість фунта стерлінгів знову опинилася під загрозою, але цей інцидент 
удалося швидко подолати. Англійські суконники, по яких ударив спад збуту, хотіли б
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девальвувати фунт стерлінгів, що обмежило б їхні втрати виробництва й зміцнило б 
їхню конкурентоздатність за кордоном. Чи не Томас Мен був тим, хто врятував тоді 
стійкість фунта стерлінгів, справжню невідчепну ідею англійської громадської думки, 
яка, либонь, запам’ятала випробування Великого зіпсуття? Звісно, нема й мови про 
те, щоб поставити під сумнів інтелект Томаса Мена, який буде в Англії першим, хто 
розпізнає очевидний зв’язок між вексельним курсом і торговельним балансом, і який 
набув великого торгового досвіду, перебуваючи в правлінні ще юної Ост-Індської 
компанії. Та хіба може одна людина, хоч би якою проникливою й блискучою вона 
була, нести відповідальність за процес грошового обігу, що зачіпає всю англійську 
економіку й навіть європейську кон’юнктуру? В довготерміновій перспективі 
аргументи Мена, може, й не взяли б гору без угоди, яка 1630 р. зв’яже Англію з 
Іспанією (що від 1621 р. знову перебувала в стані війни зі Сполученими провінціями) 
і яка резервує за англійськими кораблями перевезення білого металу, що призначався 
для фінансового постачання іспанських Нідерландів. То був, безумовно, дивний альянс, 
що його історики звичайно не беруть до уваги (винятки потверджують правило). 
Срібло, яке вивантажувалося в Англії, йшло на карбування монети в лондонському 
Тауері, а відтак знову вирушало з країни (не в повному обсязі) до Нідерландів. То був 
несподіваний успіх. Проте сприятливий потік, у всякому разі в такій формі, 
припинився чи то близько 1642-го, чи то близько 1648 р. І одначе ж, внаслідок 
причин, які цього разу від нас вислизають, незважаючи на лютий розбрат 
громадянської війни, фунт стерлінгів залишався на своїй прямій лінії. І це в умовах, 
які здаються навіть досить незвичними.

Справді ж, упродовж усієї важкої другої половини XVII ст. грошовий обіг в Англії 
мав справу тільки з вельми старими срібними монетами — стертими, обрізаними, 
вкрай полегшеними, оскільки втрата ваги в них доходила до 50%. Незважаючи на 
іронічні випади памфлетистів, що відновилися, ніхто серйозно не непокоївся з цього 
приводу. Аж до того, що добрі монети мали лише дуже невелике сприятливе ажіо; 
так, золота гінея коштувала 22 шилінги замість 20 шилінгів за офіційним курсом. 
Тоді не так усе було погано! Насправді з збільшенням поширення розписок золотарів 
(ці векселі були вже паперовими грішми, хоч і часткового характеру), а головне — за 
заспокійливої стійкості розрахункової монети такі срібні монети зробилися справжніми 
фіктивними грішми, як і в інших місцях Європи, де було стільки видів мідяних 
грошей. І кожен до цього пристосовувався.

І так було до того моменту, коли 1694 р. спалахнула несподівана й гостра криза 
довіри, водночас зруйнувавши цей спокій і цю дивовижну терпимість. Англію спіткала 
низка неврожаїв; у ній настала одна з цих типових для Старого порядку криза, відлуння 
якої сягнули «промислового» сектора. До того ж розпочата 1689 р. війна проти Франції 
змушувала уряд до великих зовнішніх платежів і, отже, до вивезення готових грошей. 
Найліпші срібні й золоті монети полишали королівство. Клімат кризи, брак монети 
спричинилися (в Лондоні ще більше, ніж у провінції) до систематичної втечі від 
поганої монети та посилення рефлексу тезаврування. Золота гінея побила всі рекорди 
підвищення: з 22 шилінгів вона в червні 1695 р. дійшла до 30 (цебто на 50% вище за 
сйій офіційний курс у 20 шилінгів). Так само зростали ціни на золото й срібло в 
металі, а різке падіння курсу фунта стерлінгів на амстердамському ринку вже саме 
собою узагальнювало ситуацію, яка разом з відчутним збільшенням числа памфлетів 
ставала дедалі драматичнішою й призводила до розгубленості громадську думку. 
Монети, кредитні білети (як розписки золотарів, так і білети Англійського банку, 
який створили щойно, 1694 р.) зазнали значущого знецінення, і, щоб отримати готівку, 
доводилося виплачувати премії обсягом 12, 19 і навіть 40%. Позики надавались (якщо 
вони взагалі надавались) під лихварські відсотки; переказні векселі оберталися погано 
або й зовсім не оберталися. Криза заплеснула все. Один очевидець писав: «Тільки на 
одній лондонській вулиці, яка називається Лонг Лейн, є двадцять шість будинків, які 
здаються внайми... І навіть у кварталі Чипсайд нині є тринадцять будинків та крамниць, 
зачинених і таких, що здаються внайми, — річ вельми незвичайна, оскільки ніхто й 
не пам’ятає, аби в Чипсайді бодай четверта частина сього числа будинків колись 
стояли порожніми». 1696 р. «за браком монети безлад був такий великий, що багато 
поважних людей покинуло Лондон, не маючи змоги в ньому жити, — хоча й мали 
багатство в шість-сім тисяч фунтів стерлінгів ренти, — бо не можна отримати гроші 
з провінцій».

Зрозуміла річ, памфлетисти вдосталь цим навтішались, без упину сперечаючись 
про справжні причини цього становища та про засоби до його виправлення.
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Сперечальники, однак, сходилися в одному пункті: мовляв, належить оздоровити 
грошовий обіг, перетопити срібну монету. Та чи буде нову монету перекарбовано 
тією самою вартістю, що монета єлизаветинська? Чи вона зазнає попередньої 
девальвації? Ще одне питання вселяло занепокоєння: хто оплатить величезні витрати 
на цю операцію, вельми обтяжливі в першому випадку й, цілком очевидно, менші в 
другому? Те, що секретар скарбниці Вільям Лаунд був прихильником 20-відсоткової 
девальвації, пояснювалося серед інших причин тим, що він захищав фінанси держави. 
Найвідоміший з його противників — Джон Локк, лікар, філософ та економіст, — 
навперекір стихіям захищав непохитність фунта стерлінгів, який мав залишатися 
«незмінною базовою одиницею». Цілком імовірно, що такою самою мірою, як тверезу 
політику, він захищав права власників, дійсність контрактів, недоторканість капіталів, 
що надавалися в позику державі, — одне слово, нечисленне панівне суспільство. 
Проте чому ж думка Джона Локка взяла гору над думкою секретаря Скарбниці?

Безперечно, треба думати про той факт, що уряд колишнього Вільгельма Оранського, 
який став королем Англійським, зіткнувшись зі серйозними фінансовими труднощами, 
втягнувся в політику позик та довготермінових боргів, політику для Англії незвичайну,

Площа Сінного ринку в Единбурзі у XVIII ст. Повіз ліворуч стоїть біля західної брами міста. 
На задньому плані — Единбурзький замок.

яка викликала критику й недовіру більшості англійців. Тим більше, що новий король 
був голландець, а серед кредиторів держави були амстердамські позикодавці, які почали 
вкладати капітали в акції та державні цінні папери королівства. Державі був потрібен 
безперечний, незаперечний кредит, щоб і далі вести поки що малопопулярну політику 
великих позик, щоб не поставити у важке становище новий банк, капітали якого, бувши 
тільки-но зібраними, віддавалися в позику державі. Мабуть, це найліпше пояснення 
ухвали уряду відмовитись від девальвації й, незважаючи на труднощі, вдатися до дорогого 
розв’язання, яке пропонував Джон Локк і яке з надмірною квапливістю схвалили палата 
громад та палата лордів у січні 1696 р. Усі втрати на перетоплення монети, цю величезну 
операцію (7 млн. фунтів стерлінгів), лягли на плечі держави, вже обтяженої війною. Але 
мети вдалося досягти: котирування фунта стерлінгів у Амстердамі, ознака знову набутої 
довіри, піднялося, ціни в Англії почали розумно знижуватись, і англійські цінні папери 
швидко примножуватись у числі на лондонському та амстердамському ринках.

Ледве тільки проблему залагодили, як накреслилася нова напруженість, провісниця 
майбутнього ухвалення золотого стандарту, який так повільно наступав офіційно, 
накидався примхливістю фактів, а не свідомим розмірковуванням. Справді, срібло
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оборонятиметься довго. За таких адвокатів, як Джон Локк, для якого еталон-срібло 
був безперечно найзручнішим, найліпше пристосованим до життя обмінів. «Надайте 
золоту, як і іншим товарам, змогу відшукувати свій власний курс» («Let Gold, as others 
commoditions,fine its own Rate»), — казав він. Це не було саме тим, що зробили насправді, 
тому, до речі, що гінею (котирування якої залежало просто від ухвали короля) довільно 
зафіксували на рівні 22 срібних шилінгів, які, звичайно, були її «вільною» ціною на 
ринку, але до кризи. Та ж тепер ішлося про 22 шилінги доброю монетою, тож 
співвідношення золото/срібло встановилось як 1 до 15,9, і золото водночас виявилося 
завищеним у ціні: справді, в Голландії співвідношення було всього лише 1 до15. 
Отже, жовтий метал поплив до Англії, аби там підвищитися в ціні, а зовсім нові 
срібні монети рушили в протилежний бік. Після нового втручання Джона Локка 
гінею, щоправда, звели до 21 шилінга 6 пенсів (1698 p.), та цього було ще замало, 
щоб перешкодити подальшому подвійному потокові. Навіть нового зниження до 21 
шилінга 1717 p., цього разу після втручання Ньютона, який був начальником 
Монетного двору, співвідношення 1 до 15,21 усе ще завищувало ціну на жовтий 
метал, і Англія наполегливо й далі експортувала срібло та сама була притягальною 
силою для золотих монет.

Ця ситуація тривала впродовж усього XVIII ст., скінчившись фактичною золотою 
системою. Без сумніву, ця остання офіційно набула конкретних форм тільки після 
проголошення золотого стандарту 1816 p.; тоді фунт стерлінгів зробився еквівалентом 
соверена (реальної золотої монети, яка важила 7,988 г за вмісту чистого металу в 
11/12). Одначе золото від 1774 р. відверто взяло гору над сріблом як грошовий 
регулятор. Золоті монети, які втратили у вазі, вилучалися з обігу й перекарбовувалися 
своєю правильною вагою, тимчасом як до срібних монет відмовлялися застосовувати 
дорогий процес перекарбовування, а воднораз приймали ухвали про скасування 
неодмінного їхнього приймання в платежах, що перевищували 25 фунтів стерлінгів. 
Тож насправді, якщо й не за законом, фунт стерлінгів починав прив’язуватися до 
золота, в такий спосіб набуваючи нової сталості.

Усі ці факти відомі, але які їхні причини? Постійне завищення ціни на золото, що 
лежало в основі явища, залежало безпосередньо від урядових ухвал, і тільки від них. 
А тоді — якій політиці, якій потребі економіки відповідало це завищення? Насправді, 
створювати сприятливі умови для золота означало дати поштовх рухові срібла в 
зворотному напрямі. Особисто я завше думав, що в старовинній грошовій системі 
гроші із завищеною вартістю ставали своєрідною «поганою» монетою, здатною 
прогнати добру. Таке розширене тлумачення лжезакону Грешема спрощує пояснення. 
Коли Англія притягувала до себе золото, вона пришвидшувала відплив із своєї території 
білого металу водночас до Нідерландів, до Балтійського моря, до Росії, в 
Середземномор’я, в Індійський океан та до Китаю, де згаданий метал буде неодмінною 
умовою обмінів. Венеція, щоб полегшити переказ білого металу, потрібного для 
розквіту її торговельних операцій, на Левант, чинила так само. З іншого боку, Англія 
й не могла мати іншого шляху після того, як, узявши гору над Португалією внаслідок 
укладення угоди лорда Метуена (1703 p.), вона підключилася до золота Бразилії. Хіба 
не зробила вона тоді, навіть якщо й не знала того, вибору на користь золота проти 
срібла? І чи не була вона для такої гри взута в семимильні чоботи?

До того ж, імовірно, не було випадковим, що в момент, коли розлад торговельного 
балансу з Португалією урвав чи скоротив приплив бразильського золота, Англія 
вже рухалась у напрямі стадії, яка логічно мала настати: стадії паперових грошей. 
Справді, тією мірою, якою Англія поволі висувалась у центр світу, вона, як і Голландія 
в добу своєї величі, менше мала потребу в коштовних металах. Легкий, майже 
автоматичний кредит примножував її платіжні кошти. Так, 1774 p., напередодні 
«американської» війни, Англія побачила й допустила втечу за кордон одразу ж своїх 
золотих та срібних монет.Ця на перший погляд ненормальна ситуація її не непокоїла: 
найвищий рівень грошового обігу в країні вже посіли кредитні білети Англійського 
банку та приватних банків; золото й срібло стали, якщо трохи перебільшити, 
другорядними державами. І якщо «паір» (слово, зручне через свою короткість, яке 
давно вже вживали французи й яке так гнівило Ісаака де Пінто) посів це вирішальне 
місце, то тому, що Англія, позбавивши престолу Амстердам, зробилася пунктом 
злиття обмінів всесвіту, а всесвіт, якщо можна так висловитися, провадив свою 
бухгалтерію в Англії. Ярмарки, колишні місця злиття обмінів, пропонували аналогічні 
зосередження: кредит на них утверджувався над готівкою. Англія тільюі надала 
нових вимірів старовинним розв’язанням і в підсумку папір її більше заполонив,
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ніж безансонські ярмарки, й такою самою мірою, як сам амстердамський ринок.
На такому шляху за потребою належало зробити нові кроки. 1797 р. грошові 

труднощі без угаву зростали: війна вимагала величезного експорту готових грошей на 
континент, який належало грошовим батогом підвести проти Франції. З болем у 
серці, боячись наслідків свого вчинку, Пітт, такий звичайно впевнений у собі, 
примусив парламент згодитися на короткочасну неконвертованість білетів 
Англійського банку. І саме тут починається останнє диво: Закон про банківські 
обмеження (Bank Restriction Act), який установлював примусовий курс кредитних білетів, 
проголосили всього-на-всього на шість тижнів. А залишався він чинним упродовж 
двадцяти чотирьох років, і з цього не випливло жодного справжнього провалу. Кредитні 
білети, які в принципі ніщо більше не гарантувало, й далі оберталися, і без будь- 
якого знецінення щодо металевих грошей, принаймні до 1809 — 1810 pp. Протягом 
чверті століття, аж до 1821 p., Англія, випереджаючи свій час, житиме за такого 
грошового порядку, який ми знаємо сьогодні. Француз, який жив там за часів 
наполеонівських війн, навіть твердив, що за всі ці роки жодного разу не бачив ні 
єдиної золотої гінеї. Саме в такий спосіб вдалося без особливої шкоди подолати саму 
собою винятково важку кризу.

Такий успіх залежав від ставлення англійської публіки, від її громадянських почуттів, 
від довіри, яку вона здавна мала до грошової системи, яка завше обирала сталість. 
Але така довіра грунтувалась так само й на впевненості та на забезпеченості, що їх 
дає багатство. Гарантією паперових грошей були, без сумніву, не золото й не срібло, 
а величезне виробництво Британських островів. Саме товарами, створеними їхньою 
промисловістю, і продуктом торгівлі, що перерозподіляли, острови виплачували своїм 
європейським союзникам небачені субсидії, які дозволять їм розтрощити Францію, 
зберегти фантастичний для тих часів флот і військо та які сприятимуть в Іспанії й 
Португалії створенню ситуації, несприятливої для Наполеона. В той період жодна 
інша країна не була здатна так чинити. Як писав 1811 р. один спостережливий 
очевидець, у тодішньому світі не було місця для двох експериментів такого плану. І 
це, либонь, справедливо.

Та зізнаймося нарешті, що якби розглядати історію фунта стерлінгів загалом, то 
кожен епізод її ясний, піддається поясненню; дивовижним залишається його курс у 
вигляді прямої лінії, так ніби такі прагматичні англійці від 1560 р. знали правильний 
шлях у майбутнє. В це не можна повірити. А тоді — чи не слід бачити в тому радше 
наслідок, що повторювався, агресивної напруженості країни, спонукуваної своїм 
острівним розташуванням (розташуванням острова, який треби боронити), своїм 
зусиллям прорватися в світ, своїм ясним уявленням про супротивника, якого треба 
розтрощити: Антверпен, Амстердам, Париж? А сталість фунта стерлінгів? Це було 
знаряддя боротьби.

ЛОНДОН, ЯКИЙ СТВОРИВ НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК 
І ЯКИЙ САМ СТВОРЕНИЙ НИМ

Якої тільки ролі не відіграє Лондон у британській величі! Він збудував і зорієнтував 
Англію від А до Я. Його тягар, його неосяжність вели до того, що інші міста заледве, 
існували як регіональні столиці: всі вони, за винятком, може, Бристоля, були до його 
послуг. Як зауважив Арнольд Тойнбі, «в жодній іншій країні Заходу одне-однісіньке 
місто не затьмарювало так повно решту міст. Наприкінці XVII ст., коли населення 
Англії було незначне порівняно з населенням Франції чи Німеччини й меншим, ніж 
населення Іспанії та Італії, Лондон був уже, цілком імовірно, найбільшим містом 
Європи». Близько 1700 р. він налічував приблизно 550 000 жителів, цебто 10% усього 
англійського населення. Його піднесення було постійним і наочним, незважаючи на 
спустошення від пошестей та чуми. Отже, на відміну від надто просторої, поділеної 
всередині Франції, що розвивалася між Парижем та Лондоном, Англія мала тільки 
одну голову, але величезну.

Лондон — це водночас три-чотири міста: Ситі, що був економічною столицею; 
Уестмінстер, де жили король, парламент та багатії; річка, що правила в пониззі за 
порт, уздовж якої тяглися квартали простолюду; нарешті на лівому березі Темзи 
передмістя Саутуорк зі своїми вузькими вулицями, де, зокрема, містились театри: 
«Лебідь», «Троянда», «Глобус», «Надія», «Червоний бик» (усього їх було 1629 р. 
сімнадцять, тимчасом як у Парижі тоді був лише один)...

Увесь англійський економічний простір підлягав панівній владі Лондона.
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Політична централізація, сила англійської монархії, розвинуте зосередження 
торговельного життя — все це працювало на велич столиці. Та ця велич сама по 
собі була організатором простору, над яким вона панувала й у якому вона створювала 
розмаїті адміністративні й ринкові зв’язки. Н. Грас вважає, що Лондон на добре 
століття випереджав Париж у тому, що стосувалось організації його сфери 
постачання. Його перевага була тим більшою, що Лондон був іще вельми активним 
портом (який забезпечував принаймні чотири п’ятих зовнішньої торгівлі Англії), 
залишаючись водночас вершиною англійського життя, яке нічим не поступалося 
перед Парижем, бо він був величезною паразитичною машиною розкоші, марно
тратства, а також при всьому іншому й культурної творчості. Нарешті, й це головне, 
квазімонополія на експорт та імпорт, яку Лондон мав дуже рано, забезпечувала 
йому контроль над усіма видами виробництва на острові й над усіма формами 
перерозподілу: для різних англійських регіонів столиця була центральною  
сортувальною станцією. Все туди надходило, все звідти знову вирушало чи то на 
внутрішній ринок, чи то за межі країни.

Якщо ви бажаєте гідно оцінити цю роботу Лондона з формування й створення 
національного ринку, не варто нічого читати, хіба що наново перечитати «Торгівця» 
( Tradesman) Даніеля Дефо. Його спостережливість така точна, така докладна, аж до 
найдрібніших деталей, що хоч слова «національний ринок» і не виголошені, але 
реальність такого ринку, його єдність, взаємопереплетіння його обмінів, підкреслений 
поділ праці, що діє на широких просторах, примушують сприймати себе як очевидність 
і як повчальне видовисько.

Якщо відкинути вельми важливий каботаж, що впорувався з перевезенням вугілля 
та ваговитих вантажів, обіг товарів, який до прокопання товарів міг використовувати 
тільки суходільні відтинки річок, відбувався переважно дорогами; здійснювався він 
за допомогою повозів, в’ючних коней і навіть на спинах численних торгівців на 
рознос. І весь цей рух зливався воєдино, наближаючись до Лондона, й знову 
розпорошувався на виході з Лондона. Безперечно, «манчестерці, якщо облишити 
їхнє багатство, є в такому разі своєрідними торгівцями на рознос, які скрізь доправляли 
свої товари самі (обходячись без посередника), аби передати їх крамарям, як це 
роблять нині й мануфактурники Йоркшира та Ковентрі». Та близько 1720 p., в добу, 
яку описує Дефо, такі прямі зв’язки виробника з провінційними перекупниками 
були фактом новим, який перетне й ускладнить небавом зв’язки звичайних кру- 
гообігів. Звичайно, каже Д еф о, виготовлений продукт, бувши завершений 
виробництвом у тому чи тому віддаленому від Лондона графстві, вирушав до Лондона 
до комісіонера {factor) або доглядача торгового складу (warehouse пеерег), і цей останній 
продаватиме його чи то лондонському крамареві для роздрібного продажу, чи то 
купцеві (merchant)-tкспортерові, чи то ж оптовикові, який цей продукт розподілить 
для продажу вроздріб у різних районах Англії. Отже, власник овець, який продавав 
вовну, й крамар, який продавав сукна, «є перший і останній торговцями (tradesmen), 
які залучені до цього процесу. І що більше попутно використовуватиметься рук для 
виготовлення, перевезення чя продажу виробу, то ліпше буде для суспільного багатства 
нації, бо найнятість народу є великою й головною вигодою нації («public stock of the 
nation because the employment of the people is the great and main benefit o f the nation»). 
І Даніель Дефо, так ніби його читач не зовсім іще зрозумів переваг ринкової економіки
— розподільниці праці, а отже, й праці за наймом, повертається назад і бере приклад: 
приклад штуки простого полотна (broad cloth), виготовленої в Уормінстері, в Уілтширі. 
Виготовлювач (clothier) відправляє її з перевізником (carrier) до Лондона, містеру А, 
комісіонеру в Блекуелл-голі, на якого покладається її продаж. Цей комісіонер продає 
її містерові В, оптовикові (woolen draper), уповноваженому перепродати сукно, а той 
перепровадить його суходільним шляхом містерові С, крамареві в Нортгемптоні. Цей 
останній розпродасть сукно вроздріб відрізами тим і тим сільським джентльменам. 
Нарешті, саме ці перевезення до Лондона й назад, з Лондона, утворювали головне й 
формувальне членування англійського ринку. Бо всі товари, включаючи й імпортні 
вироби, циркулювали в такий спосіб англійськими шляхами, більш пожвавленими, 
ніж європейські шляхи, твердить Даніель Дефо. Скрізь, у найменших містечках, навіть 
у селах, «ніхто нині не вдовольняється місцевими мануфактурами. Всі бажають виробів 
звідусіль із інших країн» — англійських тканин з інших провінцій та тканин індійських, 
чаю, цукру... Нема жодного сумніву: англійський ринок постає перед нами як жива 
єдність від початку XVIII ст., отже, дуже рано. Причому саме р першій чверті цього 
століття були зроблені величезні (зрозуміло, відносно) капіталовкладення, що
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збільшили до 1160 миль судноплавну річкову мережу й зробили більшу частину країни 
приступною для водяних перевезень на відстань щонайбільше 15 миль. І нема чого 
дивуватися, що суходільні шляхи пішли слідом за цим процесом. Дефо говорив 1720 
р. про непрохідні о зимовій порі шляхи в минулому часі — скажімо, непроїжджих для 
возів, бо в’ючні тварини в XVII ст. пересувались по них о будь-якій порі року. Ще 
менше доведеться дивуватись з того, що швидко організовувалися, нехтуючи будь- 
якою офіційною регламентацією, ринки, які складували, продавали й перепродували 
товари; що посередники часто-густо навіть не бачили товарів, якими вони торгували,
— а це майже доказ досконалості механізму. Близько середини XVIII ст. на хлібному 
ринку в Лондоні панувало півтора десятка комісіонерів, які принагідно не вагалися 
розміщувати своє збіжжя в пакгаузи Амстердама, де утримання на складах було менш 
дорогим, ніж у Англії (його вартість варіювала разом з рівнем грошового курсу). Ще 
одна перевага: за вивізне збіжжя виплачувалася експортна премія, яку встановив 

х англійський уряд, а якщо в Англії виникав брак хліба, збіжжя туди поверталося без 
сплати будь-якого мита при ввезенні. Все це свідчить про ускладненість, що зростала, 
внутрішнього ринку впродовж XVIII ст.

На початку наступного століття, 1915 р., один колишній військовополонений, що 
тривалий час залишався в Англії, робить зауваження, яке проливає додаткове світло: 
«Якщо всі інтереси Англії зосереджуються в місті Лондоні, який нині став центром, 
де сходяться всі справи, то можна сказати, що Лондон є також по всій Англії», цебто 
товари, що продаються в Лондоні, походять з усіх пунктів Англії та світу, продаються 
й на всіх ринках та в усіх містах графств. Одноманітність одягу, особливо жіночого, 
повсюдність моди були добрими показниками приведення англійського економічного 
простору до єдності. Та були й інші тести, на кшталт поширення банків по всій 
країні. Перші земельні банки (ІагкіЬапкя) з ’явились 1695 р., вони були ще скромні, 
оскільки вся маса їхніх кредитних білетів сягнула того року всього-на-всього 55 000 
фунтів стерлінгів. Але то був значущий початок: кредит звичайно з’являвся тільки в 
останню чергу, наприкінці попереднього етапу економічної еволюції, що робила його 
можливим і потрібним. А головне, ці ІапбЬапкЗі пов’язані з лондонськими банками 
та Англійським банком, створеним 1694 р., множитимуться. В плані кредиту 
спостерігалась уніфікація, сателізація провінційних економік.

І все ж таки чи не треба сказати, що якби Лондон і створив першу форму 
згуртованого національного ринку, то цей останній згодом розвивався й ущільнювався 
сам собою? У XVIII ст. на відміну від попереднього століття провінційні виробничі 
центри й порти, особливо ті, що провадили торгівлю рабами та колоніальними 
продуктами, наприклад Ліверпуль, Бристоль або Глазго, спізнали швидкого розвитку. 
И загальний розквіт від цього тільки зріс. На Британських островах Англія була вже 
національним ринком зі щільною структурою. В Європі не знайти прикладу, який 
можна було б зіставити з нею. Тож трохи раніше чи трохи пізніше ця виняткова вага 
справлятиме тиск на всю територію Британських островів і перетворюватиме їхню 
економіку згідно з економікою Англії.

АНГЛІЙСЬКА ВЕЛИЧ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Від 1750 р. Європа перейшла під знак багатства. Англія не була винятком з 

правила. Ознаки її очевидного зростання численні, та на яких зупинитися? Які 
розмістити на чолі списку? Ієрархізацію її торговельного життя? Її винятково високі 
ціни, цю дорожнечу, яка поруч зі своїми вадами мала ту перевагу, що вабила до 
себе «вироби чужоземних країн» і без упину роздувала внутрішній попит? Середній 
рівень, доход на душу населення в її жителів, у якому вона поступалася тільки 
перед маленькою багатющою Голландією? Обсяг її обмінів? Усе відіграло свою 
роль, але могутність Англії, яка призведе до промислової революції, що її ніхто не 
міг передбачити, трималась не тільки на цьому піднесенні, на цій організації 
британського ринку, що постійно розширювався, й не на самому тільки багатстві, 
яке було долею всієї активної Європи XVIII ст. Вона трималась також на низці 
незвичайних успіхів, які поставили країну на шлях сучасних розв'язань без того, 
аби вона завше це усвідомлювала. Фунт стерлінгів? Сучасна монета. Банківська 
система? Система, що формувалася й трансформувалася сама собою в сучасному 
напрямі. Державний борг? Він утвердився в надійності довготермінового або 
постійного боргу згідно з емпіричним розв’язанням, яке виявиться шедевром 
технічної ефективності. Правда й те, що при ретроспективному погляді він був 
також найліпшою ознакою англійського економічного здоров’я, бо, бувши такою 
вправною, якою тільки могла бути система, яка виросла з того, що називали 
англійською фінансовою революцією, вона передбачала пунктуальну виплату 
відсотків за державним боргом, які раз по раз вимагалися. Ніколи не зазнавати в
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цьому поразки — це було виявом сили, таким самим незвичайним, якою була сталість 
фунта стерлінгів, що постійно підтримувалася.

Тим більше, що цей вияв сили англійська громадська думка, в переважній своїй 
більшості йому ворожа, робила тільки важчим. Звісно ж, Англія позичала капітали й 
до 1688 p., але це були позики короткотермінові, з високими відсотками, що нере
гулярно виплачувались, і з іще нерегулярнішим поверненням позичених сум, яке 
подеколи здійснювалося завдяки новій позичці. Одне слово, державний кредит був 
ненайліпший, особливо починаючи від 1672 p., з мораторієм Карла II, який не тільки 
не повернув вчасно позичені йому банкірами гроші, а й скасував відсотки з них 
(утім, усе скінчилося судовим процесом). Після «славної революції» й сходження на 
престол Вільгельма Оранського уряд, змушений широко позичати гроші й заспокоїти 
позичкодавців, почав від 1692 р. провадити політику довготермінових боргів 
(пропонували навіть слово постійних, perpetual), виплата відсотків за якими 
гарантувалася б саме названим фіскальним надходженням. Це розв’язання, яке з 
плином часу видається нам як початок спритної фінансової політики, напрочуд 
прямолінійної, насправді імпровізувалось у метушні, посеред чуток та суперечок і п ід« 
сильним тиском подій. Одне за одним випробовувалися всі розв’язання: тонтини 
(оборудки, за яких виплата доходу з капіталу, створеного вкладами учасників, 
супроводжується збільшенням цього доходу за рахунок поділу частки померлих членів 
товариства між учасниками, які залишилися живими. — Прим, ред.), довічні ануїтети, 
лотереї й навіть створення 1694 р. Англійського банку, який, нагадаймо це, одразу ж 
позичив увесь свій капітал державі.

Одначе в англійської публіки ці новації прикрим чином ототожнювалися з 
джобінгом (jobbing), спекуляцією на акціях, і не меншою мірою з тими чужоземними 
способами, що їх привіз у своєму багажі з Голландії Вільгельм Оранський. Побою
ючись, писав 1713 р. Джонатан Свіфт, Цих «нових винаходів, що їм, як уважали, 
король, який засвоїв свою політику у власній країні, відкрив надто широкий шлях» 
(«New Notions in Government, to which the King, who hard imbibed his own Country, was 
thought to give too much way»). Голландська концепція, буцімто «в інтересах публіки 
бути обтяженою боргами», може, підходила для Голландії, але не для Англії, де 
суспільство й політика були все ж таки іншими. Деякі критики заходили далі: чи уряд 
не прагнув своїми позиками зебезпечити собі підтримку передплатників, а ще більше
— тих фірм, які забезпечували успіх цих операцій? І потім, хіба така можливість 
легко інвестувати капітали під відсотки, вищі, ніж відсоток, установлений законом, 
не створювала величезної конкуренції природному кредиту, який пожвавлював 
англійську економіку, особливо торгівлю, що постійно розширювалася? Сам Дефо 
1720 р. шкодував за тими часами, коли «не було ні дутих підприємств, ні спекуляцій 
на акціях... ні лотерей, ні капіталів, ні ануїтетів, ні купівлі корабельних зобов’язань 
та державних облігацій, ні білетів державної скарбниці, що були в обігу» («there werno 
bubbles, по stock-jobbing..., по lotteries, по funds, по annuities, по buying of navybills and 
public securities, no cizulating exchequer bills»), коли всі гроші королівства текли широкою 
торговою річкою без того, аби щось відхиляло її звичну течію. Що ж до тверджень, 
буцімто держава позичає гроші, щоб не дуже обтяжувати своїх підданих поЯктками, 
то це глузування! Кожна нова позика примушувала організовувати новий збір, новий 
доход, аби гарантувати виплату відсотка. Нарешті, чимало англійців жахалися від 
самої загальної страхітливої величини позичених сум. 1748 p., одразу ж після 
підписання Ахенської мирної угоди, яка його розчарувала й прикро вразила, якийсь 
англієць-резонер сумував, бачачи, як борг наближався до 80 млн. фунтів стерлінгів. 
Такий рівень, пояснював він, є, очевидячки, «нашим пес plus ultra*, і, якщо наважи
мося зробити ще один крок, ми опинимося в небезпеці зазнати загального банкрут
ства». Це, мовляв, означало б наблизитися «до краю безодні й розорення». «Не треба 
бути чарівником, — писав до того ж Девід Г’юм близько 1750 p., — аби вгадати, яким 
буде продовження. Справді, ним може бути лише одна з двох катастроф: чи то нація 
знищить державний Кредит, чи то державний кредит знищить націю». Наступного 
дня після Семилітньої війни лорд Нортумберленд поділився з герцогом Кам- 
берлендським своєю тривогою з приводу того, що уряд «живе від одного дня до 
другого, тим часом як Франція відновлює свої фінанси, виплачує свої борги й упоряд
ковує свій флот. Тож, мовляв, може статися будь-що, якщо «Франція забажає взятися 
за нас».

Чужоземний спостерігач теж дивувася з неправдоподібного, на його погляд, 
зростання англійського боргу, він підтримував британські критичні випади, шкірив 
зуби з приводу процесу, якого не розумів, а ще частіше вбачав у ньому жахливу 
слабкість, сліпу політику, яка приведе країну до катастрофи. Один француз, рицар 
Дюбеше, який довго прожив у Севільї, вже пояснював кардиналові Флері в широкій 
пам’ятній записці (1739 p.), що Англія розчавлена боргом у 60 млн. фунтів стерлінгів;

* Крайня межа (лат.).
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тож «сили її відомі, ми знаємо її борги, що їх вона ніяк не спроможна сплатити». В 
таких умовах війна, з проектом якої носяться весь Час, була б для неї фатальною. Ось 
ілюзія, яка без упину випливає з-під пера політичних експертів. Чи не вона пояснює 
песимізм книги, яку голландець Аккаріас де Серіонн видав у Відні 1771 p.: хоч він її 
і назвав «Багатство Англії», але це багатство, вважав він, перебуває під загрозою 
дорожнечі життя, зростання податків, екстравагантних обсягів боргу, навіть так званого 
скорочення населення? Або погляньте на таке уїдливе газетне оголошення в «Журналь 
де Женев» від ЗО червня 1778 p.: «Підраховано, що для того, аби виплатити цей 
англійський державний борг, сплачуючи по одній гінеї на хвилину, треба буде для 
його цілковитої сплати всього-на -всього 272 роки, дев’ять місяців, один тиждень, 
один день і 15 хвилин, що передбачає обсяг боргу в 141 405 855 гінеїв». Одначе ж 
внаслідок війни цей борг іще більше зросте, і у величезній пропорції, так ніби для 
того, аби поглумитися з некомпетентності глядачів та експертів. 1824 р. Дюфрен де 
Сен-Леон підрахував, що «капітал усього державного боргу Європи... наближається 
до 38 — 40 мільярдів франків, з яких сама Англія винна понад три чверті». Близько 
цього самого часу (1829 р.) Жан-Батист Се, який теж несхвально ставився до 
англійської системи позик, вважав уже «надто значним» борг Франції, «який, одначе 
ж, сягає ледве 4 млрд.». Чи не коштувала перемога ще дорожче, ніж поразка?

Ці розважливі спостерігачі, однак, не мали слушності. Державний борг був великою 
причиною британської перемоги. Він надав у розпорядження Англії величезні суми 
в той самий момент, коли вони їй були потрібні. Саме Ісаак де Пінто виявився 
проникливим, коли писав 1771 p.: «Скрупульозна й непорушна точність, з якою сі 
відсотки (з державного боргу) сплачувалися, і думка про те, що ви маєте парламентську 
гарантію, утвердили кредит Англії такою мірою, що тут робляться позики, які вразили 
й здивували Європу». Для нього англійська перемога в Семилітній війні (1756 - 1763 
pp.) була наслідком цього. Слабкість Франції, запевняв він, — це кепська організація 
її кредиту. І також мав слушність Томас Мортимер, який 1769 р. захоплювався 
англійським державним кредитом, «постійним дивом його політики, яка вселяла в 
держави Європи водночас і боязнь, і викликала подив». На три десятки років раніше 
Джордж Берклі славив цей кредит як «головну перевагу, яку Англія має над Францією». 
Отже, дуже небагато сучасників виявлять ясність погляду й збагнуть, що в цій мовби 
небезпечній грі відбувалася ефективна мобілізація життєвих сил Англії — застрашлива 
зброя.

Тільки в останні десятиріччя XVIII ст. цю очевидність почнуть визнавати всі, й 
Пітт Молодший зможе заявити в палаті громад, що на державному боргу «тримається 
могутність і навіть незалежність цієї нації». Записка, підготовлена 1774 p., твердила 
вже, що «ніколи англійська нація, така слабка сама по собі, не змогла б диктувати 
свої закони майже всій Європі, не домігшись сього своєю комерцією, своєю  
промисловістю та своїм кредитом, який існує тільки в його паперах». Не одна людина 
казала, що то була перемога «штучного багатства». Та хіба штучне не є самим шедевром, 
створеним людьми? В квітні 1782 р. у важкому, майже безпорадному становищі, як 
вважали Франція, її союзники та багато європейців, англійському урядові, який 
попросив позику в три мільйони фунтів стерлінгів, надали п’ять мільйонів! Досить 
було замовити слівце чотирьом чи п’ятьом фірмам лондонського ринку. Як завше 
прозірливий, венеціанський посол у Парижі Андреа Дольфін писав попереднього 
року своєму другові Андреа Трону з приводу затіяної проти Англії війни: «Починається 
нова облога Трої, і скінчиться вона, ймовірно, як облога Гібралтару. Одначе варто 
захоплюватися стійкістю Англії, яка протистоїть стільком ворогам у стількох регіонах. 
Час би вже визнати безнадійним проект її повалення, і, отже, обережність примусила 
б узгодити й принести якусь жертву задля миру». Яка чудова похвала могутності й не 
меншою мірою завзятості Англії!

(Закінчення у наступному номері)

175



Ян Вітольд СУЛІГА

Т А Р О
КАРТИ, ЯКІ ВІЩУЮТЬ долю

Ян Вітольд Суліга народився у  
Варшаві 20 грудня 1951 року. Він — 
етнограф, письменник, мандрівник. 
Багато подорожував, побував у  далекій 
Азії, Афганістані, Пакистані, Індії (де 
жив цілий рік), Шрі Ланці, Непалі, а 
також у  країнах Західної Європи. 
Дебютував у  1983 році у  видавництві 
«Чительник» фантастичною міні- 
повістю «Книги долин». Його оповідання 
«Двадцять перший розділ книги Фу» 
відзначено на II конкурсі, оголошеному 
часописом «Фантастика». Незабаром 

побачать світ його праці «Місто облич» («Чительник»), історія Індії для дітей 
«Джамбудвіпа — край рожевої яблуні» (Наша ксєнгарня»), історія карт Таро «Біблія 
сатани», а також повість на тему алхімії «Одноріг, або Трактат із герметизму» 
(«Поможе»). Коло зацікавлень Яна Вітольда Суліги вельми широке, від культури Індії, 
релігії, релігієзнавства через Таро й алхімію до астрології. Плодом усіх цих захоплень, 
поряд з іншими творами, є його праця, присвячена Таро, — одній з найдавніших систем 
ворожіння, яка кидає певне світлд на загадку таємних знань.

Т А Р О
Серед різних систем ворожіння, поширених у Європі, найчастіше ми стикаємося з 

астрологією, хіромантією та ворожінням на картах. Проте на противагу двом першим 
системам, таємниці ворожіння на картах мало відомі, дарма що саме мистецтво ворожби 
дуже популярне. У звульгаризованій формі займаються ворожбою циганки, професійні 
та непрофесійні ворожки, що користуються звичайними гральними картами. Мало 
хто усвідомлює, що така система ворожби є лише тінню іншої системи — напрочуд 
цікавого ворожіння на картах Таро, що має багатовікову традицію.

Ми часто стикаємося з картами, але мало хто з нас знає їхню генезу, символіку та 
значення, закодовані в зображеннях жирової (трефа), чирвової (чирва), винової (піка) 
та дзвінкової (бубна) мастей. Хто з нас знає, чому іноді кажуть не «ворожити», а 
«класти кабали»? Чому ворожіння звуть кабалістикою? Наші знання про карти 
обернено пропорціональні їхній популярності, й, по суті, ми не знаємо про них 
нічого, окрім того, що вони виконують найрізноманітніші функції, в тому числі 
використовуються і для ворожби. Так само в Польщі мало хто знає, що вже 
щонайменше п’ятсот років поруч із звичайними картами існують у Європі ще й 
карти Таро, які становлять систему ворожіння і виступають як символічний запис 
таємних знань у вигляді малюнків. Колода карт Таро складається з 78 карт і ділиться 
на дві основні частини, звані «арканами» від латинського слова arcanum - 
утаємничення. Перша частина — Старші аркани (Велике втаємничення). Вона містить 
у собі 22 карти (козирі) під номерами від 0 до 21, причому до XVI сторіччя їх звичайно 
нумерували давньоримськими цифрами, зображуючи IV як ИИ, IX як VIIII,

Перекладено за виданням: Jan Witold Suliga. Tarot - karty, ktore wrozfc- Wydawnictwo Lodzkie, 
1990.
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чотирнадцять як ХІНІ і дев’ятнадцять як ХУІІІІ. Старші аркани відкриваються картою 
Дурень (номер 0), а замикаються картою Світ (номер XXI). Решта карт становлять 
собою цілу гаму символів та персонажів. Під малюнками бачимо написи - назви 
карт. У XVI сторіччі переважали італійські назви, пізніше — французькі та англійські.

ТАБЛИЦЯ ї
Українські, італійські, французькі та англійські назви Старших арканів

Номер Українська Італійська ' Французька Англійська

0 Дурень IL Matto Le Fou The Fool

І Маг IL Mago Le Bateleur The Magican

II Папеса La Papessa La Papesse The Popess

III Імператриця L’lmperiatice L’lmperiatice The Empress

ІІІІ Імператор L’lmperadore L’Empereur The Emperor

V Папа IL Papa Le Pape The Pope

VI Закохані L’Amore L’Amoroureux The Lovers

VII Колісниця IL Caro Le Chariot The Chariot

VIII Правосуддя La Giustizia La Justice Justice

VIIII Пустельник L’Eremita L’Eremite The Hermit

X Колесо фортуни La Routa La Route 
de Fortune

The Wheel 
of Fortune

XI Сила La Forza La Force Strenght

XII Шибеник IL Penditudio Le Pendu The Hanged Man

XIII Смерть La Morte La Mort Death

ХІНІ Помірність La Temperanza La Temperance Temperance

XV Демон IL Diavolo Le Diable The Devil

XVI Божа вежа La Casa 
del Diavolo

La Maison 
de Dieu

The Tower 
of God

XVII Зірка La Stella L’Etoile The Star

XVIII Місяць La Luna La Lune The Moon

XVIIII Сонце IL Sole Le Soleil The Sun

XX Страшний суд L’Angelo Le Judgment Judgment

XXI Світ IL Mondo Le Monde The World

Друга частина — Молодші аркани (Мале втаємничення) — то 56 карт чотирьох 
мастей. У традиційному Таро ці масті символізуються за допомогою зображення булав, 
келихів, мечів та динарів (монет), від яких відповідно виводяться назви — жир (трефа), 
чирва, вино (піка) та дзвінка (бубна). На кожну масть припадає: по десять карт, позначених 
римськими цифрами, від туза (номер І) до десятки (номер X), а також по чотири карти 
з зображенням фігур — короля, королеви, лицаря та зброєносця. Найправдоподібніше 
на зламі XVIII та XIX сторіч од Молодших арканів пішли сучасні гральні карти у вигляді 
окремої колоди, де зображення лицаря та зброєносця заступила фігура валета.

ТАБЛИЦЯ 2
Українські, італійські, французькі та англійські назви мастей Таро

Українські Італійські Французькі Англійські
Мечі —  вино (піка) Spade Ёреев Swords

Булави —  жир (трефа) Bastoni Batons Wands

Келихи —  чирва Coppe Coupes Cups
Динари —  дзвінка (бубна) Denari Denires Cbins
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Таро з ’явилося на світ між XIII та XIV сторіччями. Походження Таро до кінця 
не з’ясоване. На думку Семюела Веллера Сінгера, окультиста XIX сторіччя, мистецтво 
гри в карти прийшло в Європу разом із сарацинами, про що свідчить найдавніша 
назва гральних карт наіпу, або нагіпу, близька до арабського слова набі, напал набаа
— пророк, провісник. Інші дослідники шукають коріння Таро в Індії, припускаючи, 
що в нашу культуру воно примандрувало з циганами, які, залишивши в X сторіччі 
Індійський субконтинент, дісталися через Іран, Месопотамію та Єгипет до країн 
Середземноморського басейну за тих часів, коли в Італії священики та ченці виказували 
дедалі гостріший інтерес до нової азартної гри в карти.

У XV сторіччі ці карти в Італії дістали назву тарок. Є свідчення, що на них ворожили 
вже тоді, а також, як згадував італійський поет і сатирик П’єтро Аретіно, їх 
використовували для магічних цілей. Саме тому церковники досить швидко дійшли 
висновку, що тільки сатана міг придумати щось подібне, і назвали карти тароком — 
«Біблією сатани». Так ворожки XV — XVI сторіч опинилися в шановному товаристві 
єретиків, алхіміків та чаклунок і відчули на власній шкурі, що таке суд Святої Інквізиції.

З роками вогнища пригасли, але натомість інший диявольський винахід - 
друкування — призвів до того, що гральні карти поширилися по всіх європейських 
державах. Водночас сформувалася іконографія Таро (до цих карт пристала французька 
назва tarot), широко розпропагована завдяки друкованим у Марселі, а потім і в інших 
містах Франції, а також в Іспанії та Швейцарії, колодам карт під назвою «марсельське 
Таро».

На розвиток тодішньої іконографії Таро мали вплив насамперед езотеричні вчення 
(алхімія та герметизм), сперті на філософську систему Теофраста Парацельса (1493
— 1541) та Якова Беме (1575 — 1624), а також езотерична практика таємного товариства 
розенкрейцерів, озброєного алхіміко-астрологічною доктриною, пов’язаною з 
європейською та християнською кабалою, а також з містичними інтерпретаціями 
легенд про короля Артура, що оспівували діяння Лицарів Круглого Столу та пошуки 
святого Грааля.

У Старших арканах знаходимо типові для алхімії XVI сторіччя уявлення, що 
ґрунтуються на вірі у трансмутацію металів, а також висвітлюють окремі етапи 
алхімічного дійства (operatio), націлені на виготовлення філософського каменя. Такі 
карти, як Закохані, Демон, Сонце, Сила та багато інших нагадують гравюри із трактатів 
про алхімію Rosarium Philosophorum чи Theatrum Chemicum Britanicum, що мовою 
символів описують процес утворення філософського каменя і всі фази духовної та 
матеріальної алхімії. На декотрих картах тих часів збереглися магічні формули та 
анаграми, тлумачення яких завдає нам певного клопоту.

У XVIII сторіччі Таро зацікавилися вільні каменярі та масони, що перебували під 
великим впливом розвитку іудейсько-християнської кабали. Кабала була європейською 
релігійно-філософською системою, яка з’явилася у III сторіччі нашої ери в Палестині 
й сягнула розквіту в Іспанії у XIII сторіччі, а після відомого вигнання євреїв з 
Іберійського півострова народилася вдруге у Польщі (власне, у Галичині. — Ред.) в 
рамках спертого на віру в тисячорічне Царство Христове, містично забарвленого руху 
хасидів. Кабалісти рішуче відкинули фабульну сторону Біблії. Сувої Тори були написані 
за допомогою давньоєврейської абетки; кожній літері відповідала певна цифра. Треба 
було проникнути крізь літературну канву Книги й заглибитись у її внутрішній зміст. 
Неабияку роль у цій системі відігравали міфологія, нумерологія, магія, символіка 
літер, які містились у святих книгах кабали — Книзі Сяйва (Сефер га-Зогар) та Книзі 
Створення (Сефер Етціраг).

Подібно до стародавньої гностики, кабала розглядала особу Бога у двох аспектах: 
як Бога в собі, про якого годі щось сказати, і як Бога, який творить космос і випромінює 
з себе елементи буття й часу, т. зв. сефіроти. Кожен сефірот уособлює якийсь аспект 
Бога, а всі вкупі вони утворюють Дерево Життя. Воно складається з 10 сефіротів, 
поєднаних між собою 22 «містичними стежками» — відмінами каналів, або шляхів, 
якими сефіроти впливають один на одного. Ті стежки позначаються на діаграмах із 
зображенням Дерева 22 літерами давньоєврейської абетки.

Згадана ідея знайшла своє відбиття у ренесансовій філософії герметизму, 
сповідуваній братством розенкрейцерів. Пізніше її запозичили масонські ложі та 
розенкрейцери XVIII сторіччя, до яких належав, до слова, Йоганн Вольфганг Гете 
(1749 -  1832).

Важливий злам в езотеричній та кабалістичній інтерпретації Таро пов’язаний з 
ім’ям французького письменника Кура де Геблена, що жив наприкінці XVIII сторіччя 
у Парижі. У своїй книзі «Примітивний світ» він твердив, що студії кабали та книг 
Стародавнього Єгипту переконали його в тому, що Старші аркани ґрунтуються на 
єгипетських магічних символах і становлять не що інше, як герметичні знання жерців, 
гностиків, алхіміків та кабалістів, уперше зафіксовані у «Книзі Тота». Після смерті 
Геблена цю концепцію розвинув його учень, перукар Альєтте, який, прибравши ім’я 
Етейлі, уславився як один з найвидатніших ворожбитів. Поряд із «марсельським Таро»
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з ’явилося Таро, назване його ім’ям, а згодом почали поширюватися численні різновиди 
Таро» що наслідували єгипетську іконографію. Фігуру Папи заступило зображення 
Великого Ієрофанта, Імператриця обернулася в богиню Кібелу, Папеса — в богиню 
Ізіду тощо.

У XIX та XX сторіччях приклад Етейлі наслідували окультистй Ельфіас Леві, Освальд 
Верт, Папус, Мак Грегорі Мейтерз на чолі з Артуром Едвардом Вейтом. Саме вони й 
створили, покликаючись до традиції давніх розенкрейцерів, спілки та закони — 
Герметичний Закон Золотої Зірниці, Закон Будівничих Святая Святих, Храм Світла, 
Співдружність Філософів, Стародавній і Містичний Закон Троянди Хреста, де 
символіка Таро відігравала й відіграє дотепер неаб^ияку роль.

Таро остаточно перестають уживати для гри. Його з успіхом заступив тарок — 
колода карт, яку часто плутають із Таро. Вона близька до нього структурно і 
використовує подібну символіку мастей. Можливо, саме з тарока розвинулися сучасні 
колоди карт для гри у бридж або покер, що налічують 52 карти та 2 або 4 джокери. А 
саме Таро за цей час збагатилося новими елементами: астрологічними знаками, 
езотеричними символами різних культур, літерами давньоєврейської абетки. Медитації 
над кабалістичним Деревом Життя привели до того, що таротисти пов’язали літери 
давньоєврейської абетки та 22 містичні стежки Дерева з 22 картами Старших арканів, 
вважаючи, що ці карти символізують зв’язки, які виникають між сефіротами. З 
розвитком містичної та гуманістичної астрології Таро перетворилося на систему 
таємних знань, де, за Мак Грегорі Мейтерзом, криється «абсолютна, ієрогліфічна 
наука, сперта на абетку, в якій усі боги є літерами, літери — ідеями, ідеї — числами, 
числа — досконалими символами»1.

У XX сторіччі «Біблія сатани», об’єкт нападок інквізиторів XVI сторіччя, остаточно 
розкриває своє обличчя. Вона виявилася скарбницею людських знань, що передавалися 
з покоління в покоління і за кожним разом відкривалися заново. Багато письменників, 
таких як Ян Потоцький, Томас С. Еліот, Едгар Аллан По, перебували під впливом 
містичних значень Таро і відводили йому чимало місця у своїх творах. Карти Таро 
малювали великі майстри — Сальвадор Далі, Жан Бертоль. Для цілей медитації його 
використовували індійські йоги та гуру, наприклад Раджніш Саї Баба та його 
наступники. Таро дочекалося наукового аналізу послідовників юнгівської концепції 
психоаналізу. Воно потрапило до скарбниць колекціонерів мистецтва.

І то не ми його знайшли, то воно знайшло нас2. Засновниця товариства Внутріш
нього Світла, що співпрацювало з Герметичним Законом Золотої Зірниці, Діон Фортью 
(1891 — 1946), якось сказала: «Дерево Життя, астрологія і Таро — то не три різні 
містичні системи, а лише три аспекти однієї й тієї самої системи, і кожен з цих 
аспектів, узятий окремо, незрозумілий. Тільки тоді, коли ми вивчаємо астрологію, 
беручи за основу Дерево, дістаємо цілісну філософську систему. Це також стосується 
системи пророцтв Таро і самого Таро з його чіткими інтерпретаціями, які дають 
ключ до Дерева у зіставленні з людським життям3.

Кожен таротист творив свій власний образ Таро. У XVI сторіччі у ньому вбачали 
знаряддя сатани. Етейлі та Кур де Геблен убачали в ньому зв’язок з езотеричною 
давньоєгипетською системою. На їхню думку, слово таро, етимологія якого була 
втрачена вже у XV сторіччі, походить від єгипетського слова тар — шлях, стежка, та 
слівро, рос, рог — король, королівський. У їхньому тлумаченні Таро — «королівський 
шлях», що веде до розуміння таємниць'світу й віщування майбутнього. У 1929 році 
Ненсі Фулвуд дійшла висновку, що той «королівський шлях» складається з семи 
стежок, які ведуть до семи домів: «Дому Духу Світу», «Дому Серця Світу», «Дому 
Матеріального Здоров’я», «Дому Сили Натхнення», «Дому Сили Всесвітньої Любові», 
«Дому Сили Надії», «Дому Слова»4.

Така класифікація, а було їх чимало, враховує насамперед езотеричний, містичний 
бік «Біблії сатани». Тим часом Таро — <.то не тільки запис таємних знань, не тільки 
«демонічна Біблія». Таро поєднує в собі цілу низку елементів та функцій: спонукає 
до містичних переживань та одкровень, відкриває перед Аматором мистецтва 
ворожіння на картах таємні знання про закономірності, які керують космосом, дає 
змогу відшукати шляхи та методи керування своїм внутрішнім розвитком; застосовують 
його і для ворожби, а колись — про це не можна забувати — використовували для гри 
на гроші у тавернах та шинках. У Таро переплітаються всі без винятку сфери нашого 
життя. Таро багатолике. Одне його обличчя святе, містичне, прикрите символами та 
алегоріями. Інше — звичайне, тривіальне, яке виступає у формі примітивного 
тлумачення карт на кшталт: «У вечірню пору явиться тобі лисий брюнет». Для Аматора, 
який пізнає таємниці Таро, ці два обличчя не здаватимуться несумісними. Він

1 Beata Paw9ska,Tarot — droga ku Mandali («Pismo Literacko — Artystyczne», 12, 1984, s. 218).
2 S. R. Kaplan, The Encyclopedia of Tarot, N. York, 1978, t. 1 — 2.
3 Anne Bancroft, Wspotezesni mistycy i mqdrcy, Warszawa, 1987, s. 169.
4 S. R. Kaplan, The Encyclopedia of Tarot, t. 1, s. 23.
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побачить, що вони доповнюють одне одного відповідно до давньої герметичної засади, 
викарбуваної на Смарагдових Скрижалях, згідно з якоїр зсім явищам «нагорі» 
відповідають аналогічні явища «внизу», бо керує ними той самий принцип. Життя 
єдине і Таро єдине, неподільне і багатогранне воднор?з. Гож воно для кожного може 
стати джерелом найрозмаїтіших вражень та задоволень, не змушуючи осягати всі 
свої таємниці. Таро - то мовби книга, яку ми читаємо, зосереджуючи увагу на фабулі, 
шукаючи підтекстів або розплутуючи складне плетиво її прихованої структури. Спосіб 
читання залежить лиш від нас і ні від кого більше.

Бо що таке, власне, Т А Р О ?  Слово таро не має жодного значення, і, як писав 
у 1526 році Франциск Берні: «Є це слово безглуздим, нерозумним, оманливим у 
своїй простоті й водночас захопливим, бо воно — вмістище всіх слів»1. Коли прочитати 
слово Т А Р О  ( Т А Р О Т )  навпаки, то матимемо слово Т О Р А  (останнього Т 
не читаємо), а Т О Р А  — то не що інше, як єврейський Закон, П’ятикнижжя і вся 
Біблія, предмет пильних розмірковувань кабалістів. Від слова Т А Р О  можна утворити 
кілька інших слів: Т Р О А — брама (давньоєврейською мовою), Р О Т А — колесо 
(латиною), О Р А Т — говорити (від латинського oratio — мова), A T O P  — 
скорочене ім’я єгипетської богині мертвих Гатор. Розташовані стовпчиком, вони 
утворюють магічну анаграму:

Т А Р О  
A T O P  
Р О Т А
О Р A T

Ця анаграма чудово віддзеркалює суть Таро, всі його міфологічні, символічні, 
медитаційні, психологічні та ворожильні аспекти, водночас виявляючи фази навчання 
та втаємничень, через які повинен пройти Аматор, бажаючи осягнути секрет ворожіння 
на картах Таро. Рушаймо ж за ним дорогою, накресленою таємничими картами.

Перед Аматором лежить нова колода карт Таро. Нагорі — Старші аркани, внизу
— Молодші аркани. Схилений над картами Аматор не знає про них нічого, вони для 
нього нічого не означають, як нічого не означає саме слово Т А Р О .  Воно символізує 
для нього незнання, безглуздя, порожнечу. Якщо Аматор відкриє першу карту Великих 
утаємничень, то побачить зображення Дурня під цифрою 0. Побачить першопочаток, 
стан космосу перед його створенням.' Такий стан кабаліст XII сторіччя Раббі Бен 
Йосиф порівнював із геометричною точкою, в яку стиснувся Бог у акті сітсит 
(входження в себе), аби в такий спосіб дати місце світові, що прямолінійно б 
розпросторювався.

Коли колоду штовхнути долонею, карти розташовуються саме такою прямою 
лінією. Перед очима миготять кольорові малюнки: Імператриця поруч з Імператором, 
Демон, відразу ж за ним — Божа вежа, поцілена сяйною стрілою, далі — зображення 
Булав, Келихів, Мечів та Динарів. Т А Р О  перетворюється на Т О Р У ,  що є 
малюнковим записом знань про світ і заразом самим світом. Створюючи космос, Бог 
дав кожній речі назву. Назви та речі — одне й те саме, оскільки світ формується 
Словом — Логосом, що перероджується у кольорові знаки, символи, літери та алегорії.

Справу Творця продовжила Перша Людина — Адам. А ось і Адам — Маг, 
позначений цифрою І, він же Аматор, що мандрує лабіринтом світу Таро. Передусім 
він відкриває для себе зовнішній вигляд космосу і, згідно з інструкцією, обрамлює 
Старші аркани Меншими втаємниченнями. Украй стомлений, він дістається Старших 
арканів, які виростають перед ним подібно до кабалістичного Дерева ^Киття. Те, що 
зовні, доповнюється тим, що всередині.

Та навіщо Магові-Аматорові блукати лабіринтом, не вбачаючи в цьому ані мети, 
ані сенсу? Раптом колода карт прибирає форми двох кіл. Менше — Старші аркани, 
міститься всередині більшого — Молодших арканів. Перед Магом-Аматором 
розчиняється брама Т Р О А, яку можна порівняти з заслоною, що відокремлює Арку 
Союзу від святилища у храмі Соломона. Проти заслони, між двома колонами, сидить 
на троні Папеса. То вона виводить Аматора на «королівський шлях», що веде просто 
до мети: пізнання містичної та психологічної сторін обох Утаємничень. Стежка 
окреслює коло. Її початок і кінець замикаються в одній точці народження і смерті, 
створення і кінця світу, що міститься у лоні Папеси, на порозі Брами, там, звідки п’є 
живлющі соки коріння Дерева Життя.

Збагачений новими враженнями, Аматор вирішує пильніше приглянутися до світу 
карт. Хоче, щоб вони заговорили. Слово О Р A T символізує ворожильну інтерпретацію 
карт Таро, в ході якої езотеричні знання будуть зведені до знайомих фактів

1 S. R. Kaplan, The Encyclopedia of Tarot, s. 28.
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повсякденного життя. Спочатку все здається простим. Треба лише вивчити напам’ять 
ворожильні значення карт. їх багато. І за кожним разом стає все більше. У лабіринті 
темніє, Аматор запалює ліхтаря і ступає, мов той Пустельник, освітлюючи морок. 
Одначе карти вперто «мовчать». Замість них говорить Аматор, раз по раз зазираючи 
до переліку ворожильних значень. Він нетерпеливиться, сердиться. Відчуває, що думки 
йому мішаються. Він забуває, що О Р A T  -  всього-на-всього абетка ворожіння. 
Справжнє мистецтво - у швидкому читанні та писанні, а не в повільному, смішному 
розбиранні по складах перших читанок.

Щоб карти справді щось «сказали», Аматор повинен опанувати способи ворожби. 
Р О Т А — Колесо Фортуни, позначене номером X, — від XVI сторіччя вважалося 
символом віщунської практики й уособлювало атрибути Часу, вередливої Фортуни, 
що бавиться долями людей, недобре з ними жартує і нагло міняє їхнє життя. Аматор 
тасує карти. Обережно розкладає їх у вигляді Кельтського Хреста або у Три Ряди 
Імені, забуваючи, що ворожба пов’язана з великою відповідальністю.

Він бачить у ній чудову розвагу. Та ба, незабаром починає раз у раз наражатися на 
труднощі. Карти «мовчать», «говорять» натяками, недобре жартують з Аматором. 
Самого знайомства із значеннями та системами не досить. Пустельник має 
перекинутись у Шибеника, який є протилежністю розкрученого, непіддатливого 
Колеса Фортуни. Щойно тоді карти «заговорять» завдяки спеціальній медитаційній і 
візуальній техніці та магічним заборонам і приписам, що йдуть у парі з нею.

Кожен, хто вчився мистецтву ворожити, знає, що настає такий момент, коли, 
прикипівши поглядом до розкладених карт, маєш враження, ніби вони «говорять» 
значно більше, ніж ти можеш відчитати. Розкладені у Кельтський Хрест карти утворюють 
певну систему, але незважаючи на це Аматор мимрить щось, послуговується 
символічною, образною мовою. Врешті, знесилений, помічає, що від карт віє пусткою.

Останній етап ворожіння на картах Таро, на жаль, найважчий, тож недарма тим 
етапом опікується богиня Гатор — A T O P ,  символізує ж його карта Страшний суд, 
позначена номером XX. Гатор шановано в Єгипті у подобі корови або жінки з коро
в’ячими рогами, і, хоч вона була богинею мертвих, люд відзначав її свята під акомпа
немент радісних співів, бо її також мали за богиню кохання і танку. Як жінка бога 
Гора вона уособлювала сонячне око. A T O P  символізує у Таро єдність супротивних 
сил — інтуїтивного бачення речей і твррчої сили слова та пізнання. А Т О Р — то 
Слово, талан. Такого навчити годі. Таке приходить самохіть у хвилину найвищого 
розумового напруження, не знати коли і звідки. A T O P ,  прочитане навпаки, утворює 
Р О Т А .  Р О Т А  і A T O P  — одне й те саме, а на карті, що репрезентує Колесо 
Фортуни, цю богиню малює у своїй уяві Демон — володар Часу та вічної Зміни, який 
панує вгорі.

У XX сторіччі в Західній Європі та в Америці з’явилися найрізноманітніші й 
найдивовижніші відміни Таро: Таро Герметичне, Таро Езотеричне, Таро Міфологічне, 
Таро епохи Водолія, Таро Відьом, Таро Людей-Котів тощо. Досі в нас не було 
польського варіанту Таро. Правда, відомі колоди цих карт, що їх малювали польські 
митці та окультисти, проте вони не мали широкого вжитку. Щоб дати змогу читачеві 
розважитися Таро, ми додали до книжки комплект кольорових карт Старших та 
Молодших арканів. їх слід вирізати й використовувати для ворожіння.

Коли мені запропонували написати цю книжку, я став перед дилемою: який вид 
Таро вибрати і як його переінакшити, щоб він став «польським» Таро. Не скажу, що 
мій варіант Таро перегукується з «марсельським Таро» (XVI — XVII сторіччя), з картами 
Таро, намальованими італійським художником XVI сторіччя Боніфацієм Бембо, який 
подарував їх членам князівського роду Вісконті та Сфорца, а також (якщо говорити 
про Старші аркани і лише певною мірою про Молодші) із т. зв. Райдер Таро, або 
Таро Артура Едварда Вайта, яке завдячує свою з’яву на світ у 1910 році співпраці 
славетного окультиста з маляркою Памелою Коулман Сміт.

Т О Р А
С И М В О Л І К А  Т А Р О  

С А Д

Яків Беме починає свій трактат «Аврора» притчею, де порівнює світ із садом, 
обведеним муром видимих форм. Посеред саду виростає з родючого грунту, 
здіймаючись гіллям у небо, Дерево Життя. Мандрівець, охоплений бажанням пізнати 
світ, торкається рукою муру, знаходить браму і, водячи пальцями по жорсткій, 
ребристій, твердій цеглі муру, обходить сад навколо, поки не нападе на стежку, що 
провадить до Дерева. Він береться нею на самий верх і завмирає в подиві, бо 
риявляється, що гілля — то коріння Дерева, а коріння — то гілля, і немає між тим і
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тим ніякої різниці, крім слів, знаків та символів, якими гілля та коріння описані.
Еволюція космосу бере свій початок від Дерева, з нього народилися сад, брама та 

мур; дорожній маршрут мандрівця повинен вести у протилежний бік. Але перш ніж 
пускатися в дорогу, Аматор мистецтва ворожби може символічно відтворити процес 
створення світу. Тож він викладе з карт Старших арканів піраміду. На вершині її 
опиниться Дурень. Трохи нижче — Маг і Папеса, а ще нижче — Імператриця, 
Імператор, Папа і т. д. Зрештою у нього в руці зостанеться лише одна карта — Світ. 
Це — корінь Дерева (див. схему І).

Тепер мандрівець повинен обвести Дерево муром. Мур має форму чотирикутника
— а четвірка і квадрат завжди символізували космос, чотири сторони світу. Почне 
мандрівець від Булав, потім настане черга Келихів та Мечів, а замкнуть сад Динари.

Якщо він це зробить, то стане Магом — тим, хто говорить словами Смарагдових 
Скрижалів: «Бо те, що внизу, таке саме, як те, що вгорі* а те, що вгорі, таке саме, як 
те, що внизу, — і діється так для того, аби підготувати й осягти Єдину річ.

І як усі речі постали з Одного та з медитацій Одного, так усі речі народилися з тієї 
Одної речі внаслідок пристосування. Батько тієї речі — Сонце, мати — Місяць. 
Переносив її у своєму лоні й Вітер. Годувальниця її — Земля. Адже та річ — Батько 
досконалості у світі. Сила її невичерпна, коли вона перероджується у Землю.

Відокремлювати Землю від Вогню, важке від леткого, треба обережно і дуже 
старанно. Як ти це зробиш, ота Одна річ почне підноситися з Землі до неба і знов 
спускатися на Землю, кружляючи між вишиною та долом. Отак ти досягнеш слави. 
Полишить тебе темрява невігластва. Оскільки ота Одна річ є силою сили, вона подолає 
те, що летке, і проникне всередину тяжкого тіла. Так було створено Космос. Така є 
метода творення, з неї виводяться всі чудесні зміни.

Тричі Великим Гермесом (Гермесом Трісмегістом) мене названо саме тому, що я 
володію трьома частинами знань про світ. Усе сказане стосується діяння, звершеного^ 
Сонцем»1.

Маг, друга карта Великих утаємничень, позначена цифрою І, — то Аматор 
мистецтва алхімії та ворожби, дослідник, Тричі Великий Гермес, ота «Одна річ» зі 
Смарагдових Скрижалів, за допомогою якої Бог створив світ. Паличка у піднятій 
руці (символ фалоса) уособлює потугу вогню (Сонця), або енергію, «силу сили», що 
вільно проникає крізь усі сфери матеріального та духовного космосу. Монета, що її 
тримають нижче, репрезентує стихію Землі — жіночий аспект космосу — і є символом 
лона. Світ — колода карт — постає на наших очах із жару, що стікає з чародійної 
палички на Землю, а з Землі на розкладені на столі речі — Меч, Келих, Булаву та 
Динари — атрибути мастей Молодших арканів. Вони символізують чотири стихії, з 
яких складається Всесвіт: Булава — стихія Вогню А, Меч — стихія Повітря А , Келих
— стихія Води V ,  Динари — стихія Землі V. Стіл, де вони лежать, має чотирикутну 
форму — це означає, що ті стихії обмежовані, обрамлені муром і сплетені в одне ціле, 
утворюючи Первісну Матерію • Символіку цю «довершує» безформна маса багна 
чи піску, звалена біля цих предметів, що наводить на думку про Хаос.

Як і в теорії алхімії про чотири стихії, стихії Таро характеризуються тим, що 
притаманне їхній природі. Тож-бо природа Вогню (туза Булав) суха, гаряча; природа 
Повітря (туза Мечів) — вогка й тепла; природа Води (туза Келихів) — вогка й холодна; 
природа Землі (туза Динарів) — холодна й суха. Леткість двох перших природ визначає 
місце цих стихій «угорі»; вагота решти двох визначає їхнє місце «внизу»; причому 
Вогонь та Повітря мають чоловічу, активну основу, а Вода та Земля — жіночу, пасивну.

Ці властивості підкреслюються зображеннями, що їх видно на тузах. На тузах 
Булав та Мечів — це рука, що тримає символи тих стихій, і витикається з вогненного 
кола життєдайної енергії. То рука Бога або янгола. Натомість Келих та Динар вміщені 
у замкненому просторі. Туз Келихів своїм виглядом нагадує місто-фортецю, 
Трояндового хреста й облатку — символ воскресіння, жертви Спасителя, а також 
небесного Єрусалима, де оселяться безгрішні й справедливі люди. Динар своєю чергою 
уособлює Земне коло, або досконалу форму Космосу. Зсередини кола виростає троянда, 
що променіє золотим сяйвом (го5а тузііса); у центрі її міститься знак пентаграми А , 
що означає в іконографії алхіміків та кабалістів єдність матеріальних елементів, 
потенційну міць народження нового життя та п’ять органів чуття, якими ми охоплюємо 
Всесвіт.

Тузи уособлюють чисті властивості стихій і керують підлеглими їм мастями — різними 
аспектами енергії, характерної для даної стихії. Масті Таро утворюють цеглини, з яких 
зведено мур навколо саду. Цеглини ті забарвлені у чотири традиційні кольори: стихії 
Землі відповідає жовтий колір, Вогневі — зелений, Воді — червоний, Повітрю — 
блакитний.

Аматор-мандрівець торкається муру і раптом помічає, що з його цегли споруджено

1 Авторський переклад із латинського тексту «Смарагдових Скрижалів», цитованого у книжці: 
D. Ж  Stranden, Hermetyzm. Tajemna filozofia Egipcjan. — Wrociaw 1977, s. 8 — 9.
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велетенську будівлю — лабіринт, розтягнений у часі та просторі. Несподівано 
натрапляє на маленьку хвірточку — туза Булав. Надворі весна, світ пробуджується 
до життя. Мандрівник прослизає всередину лабіринту і йде довгим, звивистим 
коридором, минаючи по дорозі двійку Булав, трійку Булав, четвірку Булав і так далі, 
аж нарешті дістається нової масті й нової хвіртки — туза Келихів. Вирушив він зі 
сходу, а опинився на півдні у розповні літа. І знову постає перед Аматором коридор, 
за ним — ще один, розташований на західній стороні світу (Мечі). Осінь. З дерев 
падає листя. Мандрівник кутається у свій шарф і продовжує мандрівку. Коли все 
укривається снігом, він відвідує останнє — північне — крило муру-лабіринту — Динари 
(див. схему І). Він уже знає, що масті Таро символізують сторони світу й пори року. 
Дорогою він зустрічав силу людей. Запам’ятав, що чотири масті Таро пов’язані з 
чотирма станами феодального суспільства: Булави — з посполитим людом, Динари
— з міщанством, Мечі — зі шляхтою та лицарством. Келихи — з духівництвом, а 
також ототожнюються з певними теренами земної кулі: Булави — з Азією, Динари — 
з Європою, Мечі — з обома Америками, Келихи — з Африкою.

ТАБЛИЦЯ З
Символіка Молодших арканів

Вид символу Булави Келихи Мечі Динари

Стихії Вогонь Вода Повітря Земля

Природа стихій:
гаряча волога волога суха

суха холодна тепла холодна

Основи стихій:
активна пасивна активна пасивна

чоловіча жіноча ' чоловіча жіноча

Традиційні кольори: зелений червоний блакитний жовтий

Сторони світу: схід південь захід північ

Пори року: весна літо осінь зима

Континент: Азія Африка обидві Америки • Європа

Суспільний поділ: посполитий люд духівництво шляхта міщанство

Під час мандрівки Аматор дізнається також, що королі кожної масті 
репрезентують собою владу, уряд; королеви — релігійні вірування, релігійні рухи; 
лицарі — історичні події, народні рухи, революції, бунти та заворушення; зброєносці
— науку, мистецтво, винахідливість та розвиток цивілізації. Мандрівник і не зогледівся, 
як зробив коло і знов опинився перед хвірткою, позначеною тузом Булав. У нього 
постає природне запитання — а чому все це, власне, служить? Чому він має брати в 
цьому участь, блукати в лабіринті міст, людей, великих і дрібних подій?

Запитання «навіщо?» відкриває перед Аматором браму, яка може виявитися для 
нього виходом із похмурих коридорів лабіринту і входом до ясного саду світу.

По суті, мандрівник багато разів минав ту браму, не звертаючи на неї уваги. Її 
утворюють чотири тузи, розкладені у такій послідовності: туз Булав, туз Келихів, туз 
Мечів і туз Динарів. Кожному з них відповідає своя літера давньоєврейської абетки, 
на кожному зображений якийсь святий предмет.

На чотирьох одвірках садової брами вирізьблені літери йод, ге, вав, ге (ЙГВГ) — 
Ягве, ім’я Бога, який на Мойсееве запитання, як його звуть, відповів: «Я той, хто є». 
І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: «Я-є послав мене до вас»1.

Ї Т І Ї Ї "
Тетраграма ЙГВГ,

Зі світу стихій, елементів та матерії, мандрівник переходить у світ історії, переказів 
та релігії. Щойно він пізнав першу частину «знання світу» Смарагдових Скрижалів. 
Тепер він пізнає другу частину — час.

Зображені на тузах предмети пов’язані з циклом переказів про Лицарів Круглого 
Столу, поширених у Європі в XI — XII сторіччях, квінтесенцією яких була історія 
пошуків святого Ґрааля — келиха, з якого пив Христос під час Таємної Вечері і в

1 Вихід (3:14).
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який Йосиф Ариматейський зібрав кров Спасителя. У цих переказах фігурують ще й 
інші предмети. Скажімо, на тузі Динарів зображено золоту миску, або тарілку, з якої 
Христос споживав Великоднього Баранця; на тузі Келихів — святий Ґрааль; на тузі 
Мечів — Меч Духу, святу зброю царя Давида, або меч, яким святий Петро намагався 
оборонити Ісуса; на тузі Булав — спис Ленгінуса, римського вояка, який вразив ним 
серце Розіп’ятого.

Оскільки літери тетраграми ЙГВГ, що належать тузам, у кабалістичній філософії 
репрезентують чотири рівні творення космосу, то всі разом ті символи (предмети та 
літери) розповідають про святу історію з’яви, гріхопадіння, спасіння та відродження 
Людини:

Туз Булав символізує першопочаток, перший творчий імпульс від Бога-Духа, 
завдяки якому народилися небо та земля, майбутні свідки мук Месії.

Туз Келихів зображує розвировані піняві Води, над якими ширяє Дух. Із тих Вод 
унаслідок дії Вогню постав видимий та невидимий світ і зринули суходоли та моря — 
так само як у майбутньому зринуть небесний Єрусалим, нове небо і нова земля 
Апокаліпсису від святого Йоана. Цим останнім подіям передує містерія Таємної Вечері 
та перетворення вина на кров Христову.

Туз Мечів уособлює Духа, що його Бог удихнув у Першу Людину, створюючи її на 
свій образ і подобу. Знайомить він також зі зброєю Янгола, що стереже Рай після 
вигнання звідти першої людської пари. Тузові Мечів відповідає період історії людства 
від убивства Авеля до дня народження Сина Людського, нащадка царя Давида.

Туз Динарів нагадує про жертву Спасителя — Великоднього Баранця, який терпів 
за гріхи світу, народившись у людському тілі. Відтоді починається нова доба в історії 
Людини, яка має закінчитися поверненням Ісуса й об’єднанням розчленованого 
кбсмосу в досконалій формі Царства Божого, або, — як доводив єзуїтський теолог 
Тейяр де Шарден, — у точці Омега.

З польської переюгав Павло ВОЛОШИН 

(Продовження в наступному номері)

Схема 1

Дерево Життя і Сад



Роберт ШЕКЛІ На закінчення номера

Клуб любителів фантастики

ВОРОГОВІ -  ВДВІЧІ БІЛЬШЕ
ОПОВІДАННЯ

З англійської переклав Іван ЯНДОЛЛ

В Н ью -Й орку дзвінок на дверях завжди дзеленькає якраз тоді, коли ти 
простягнувся на кушетці, щоб придавити комарика після важкого трудового 
дня. Чоловік із твердою вдачею сказав би в такому разі: «До дідька, мій дім — 
моя фортеця; а якусь там телеграму зможуть просунути і під ці двері». Та коли 
ти такий, як Едельштайн, який не визначається твердою вдачею, то подумав 
би, що можливо, то блондинка з сусідньої квартири 12-В прийшла позичити

Перекладено за виданням: The Same to You Doubled. Robert Sheckley. Playboy, 1970, March.
© Іван Яндола, 1996, переклад.

Шеклі Роберт (1928 р.) — один з найвідоміших американських письменників-фантастів. 
Випробував безліч професій, одержав вищу технічну освіту. Автор багатьох збірок оповідань, 
повістей та романів. Серед останніх — «Злочинна цивілізація» (1960), «Десята жертва» (1965), 
«Координати чудес» (1968), «Найперша жертва» (1987; переклад опубліковано у «Всесвіті», 
1992, № 5 — 6). Для фантастики Р. Шеклі характерний інтерес до морально-психологічних 
проблем.

Оповідання «Ворогові — вдвічі більше» було вперше опубліковано. 1970 р. в журналі 
«Плейбой».
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молотого червоного перчику. Чи то міг навіть бути і якийсь схибнутий 
кінорежисер, котрий хоче зняти фільм, в основу якого ляжуть листи, що ти їх 
написав до мами в Санта Моніці. ( А чому б і ні, чи не знімають вони фільмів 
на основі нікчемнішого матеріалу, аніж такий?)

Та цього разу Едельштайн дійсно вирішив не відповідати на дзвінок. Лежачи 
на кушетці, все ще із заплющеними очима, він вигукнув:

— Мені не треба.
— Ні, треба, — відповів голос з іншого боку дверей.
— У мене вже є всі енциклопедії, щітки і харчові концентрати, — втомлено 

відгукнувся Едельштайн. — Хай там що, у мене вже це є.
— Послухай, — мовив голос. — Я нічого не продаю. Я хочу тобі щось дати.
Вуст Едельштайна торкнулася тонка, кисла посмішка ньюйорківця, який

знає, що коли хтось підносить тобі в дар пачку справжніх двадцятидоларових 
банкнот, якимсь чином вийде на те, що за них треба буде заплатити.

— Якщо безкоштовно, — відповів Едельштайн, — тоді я вже напевне не 
можу собі цього дозволити.

— Але ж справді безкоштовно, — сказав голос. — Я підкреслюю: безкоштовно, 
бо це тобі не буде коштувати нічого ні зараз, ані опісля.

— Це мене не цікавить, — відповів Едельштайн, дивуючись твердості свого 
характеру.

Голос не відповів.
Едельштайн гукнув:
— Гей, коли ти ще тут, то іди геть.
— Мій любий містере Едельштайн, — сказав голос, — цинізм — це просто 

форма наївності. Містере Едельштайн, мудрість — це коли людина прагне 
розібратися, що й до чого.

— Він ще буде мене повчати, — мовив Едельштайн, дивлячись на стіну.
— Гаразд, — мовив голос, — забудьте про все, залишайтеся з своїм цинізмом 

та расовими упередженнями: чи ж мені потрібні такі клопоти?
— Хвилинку, — відповів Едельштайн. — Які ви маєте підстави вважати, що 

я расово упереджений?
— Не морочте мені голову, — сказав голос. — Якби я збирав пожертвування 

в фонд Хаддасах чи продавав ізраїльські акції, то ви поставилися б до мене 
інакше. Та очевидячки я є той, хто я є, то ж даруйте мені.

— Не гарячкуйте, — сказав Едельштайн. — Щодо мене, то ви всього-на- 
всього голос з-за дверей. Я навіть не знаю: чи ви католик, чи адвентист 
сьомого дня, чи, може, єврей.

— Ви знали, — відповів голос.
— Містере, присягаюсь вам, що...
— Послухайте, — сказав голос, — з мене досить. Я стикався з таким 

ставленням багато разів. Прощавайте, містере Едельштайн.
— Хвилинку, — схаменувся Едельштайн.
Він подумки вилаяв себе, що мався за дурня. Як часто він потрапляв на 

вудку пройдисвітів, що приводило, наприклад, до того, що він платив 9 доларів 
98 центів за ілюстровану двохтомну «Статеву історію людства», а потім його 
приятель Манович повідомляв, що її можна купити в будь-якій книгарні 
«Марборо» за 2 долари 98 центів?

Та голос мав рацію. Едельштайн якимсь чином знав, що він має справу з 
неєвреєм.

А голос піде геть думаючи: «Ох, уже ці євреї, гадають, що вони кращі за 
всіх». А далі він розповість це своїм приятелям на наступних зборах «Сохатих» 
чи «Лицарів Колумбії», і тоді маєш додаткові косяки в бік євреїв.

«У мене таки справді слабкий характер», — сумно подумав Едельштайн і 
гукнув:

— Гаразд! Можете зайти! Та попереджую відразу: я нічого не збираюся 
купувати.

Він звівся на ноги і рушив до дверей, але ж зупинився, бо голос відповів: 
«Красненько дякую», — і чоловік пройшов крізь зачинені, зачинені на два 
замки двері!

Чоловік був середнього зросту, гарно одягнений у сірий у смужку,
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стилізований під едвардіанський, костюм. Його черевики з кордовської ко
льорової шкіри були начищені до блиску. Він був чорношкірий, з течкою, і 
пройшов він крізь двері Едельштайна, як ніж крізь масло.

— Хвилинку, стійте, зачекайте хвилинку, — сказав Едельштайн. Він відчув, 
що пальці його рук зчепилися докупи, а серце калатало, мов несамовите.

Чоловік стояв зовсім непорушно, наче нічого й не сталося, за метр від 
порога. До Едельштайна повернулося дихання. Він сказав:

— Вибачте, у мене запаморочення, щось на кшталт галюцинації...
— Бажаєте ще раз подивитися, як я це роблю? — спитав чоловік.
— О Господи, ні! То ви таки справді пройшли крізь двері! Боже ж ти мій 

праведний, я подумав, що зі мною щось не гаразд.
Едельштайн повернувся до кушетки і важко опустився. Чоловік сів поруч 

на стілець.
— Що б це все могло значити? — прошепотів Едельштайн.
— Я проходжу крізь двері, щоб заощадити час, — сказав чоловік. — І це 

усуває сумніви щодо того, хто я такий. Мене звуть Чарлз Сітуелл. Я оперативний 
працівник Диявола.

Едельштайн повірив йому. Він спробував згадати яку-небудь молитву, та 
йому стала на думку лише та, яку він промовляв перед їжею в літньому таборі, 
в якому він перебував ще хлопцем. Ця, мабуть, не допоможе. Згадав він також 
«Отче наш», та ця взагалі не з його релігії. Чи, може, проказати національний 
гімн...

— Ти ви заспокойтеся, — сказав Сітуелл. — Не думайте, що я прийшов по 
вашу душу. То все давні дурні казки.

— Яким чином я зможу вам повірити? — спитав Едельштайн.
— Поміркуйте самі, — відповів Сітуелл. — Згадайте, скільки було воєн. 

Протягом останніх п’ятдесяти років — суцільні повстання та революції. Для 
нас це не бачений досі потік приречених на пекельні муки американців, 
в’єтконгівців, нігерійців, біафрійців, індонезійців, південноафриканців, росіян, 
індійців, пакистанців та арабів. Ізраїльтян також. Вибачай, що говорю тобі про 
це. До того ж зараз ми приймаємо більш ніж звичайно китайців, а віднедавна 
у нас появилося багацько роботи на південноамериканському ринку. Відверто 
кажучи, містере Едельштайн, ми перевантажені душами. Якщо цього року 
розпочнеться нова війна, ми будемо змушені оголосити амністію дрібним 
гріховодникам.

Едельштайн обмірковував сказане.
— То ви справді прийшли не по мою душу?
— До дідька, ні! — відповів Сітуелл. — Я ж сказав вам, що у нас довша 

черга, аніж до раю Петра; у нас майже не залишилося місць у сінях пекла.
— То чого ж ви завітали до мене?
Сітуелл схрестив ноги і нахилився вперед.
— Містере Едельштайн, ви повинні зрозуміти, що пекло дуже нагадує фірми 

«Ю. С. Стіл» або «ІТТ». У нас велика установа і ми є у тій чи іншій мірі 
монополісти. Та подібно до будь-якої великої корпорації, ми прагнемо 
прислужитися громадськості, і нам хотілося б, щоб і про нас думали добре.

— В цьому є сенс, — сказав Едельштайн.
— Та на відміну від Форда, ми не можемо заснувати фонд та започаткувати 

стипендії і премії. Люди нас не розуміють. З цієї ж причини ми не можемо 
ініціювати будівництво зразкових міст чи боротися з забрудненням середовища. 
Ми не в змозі навіть побудувати десь там в Афганістані греблю, без того, щоб 
хтось не засумнівався в наших добрих намірах.

— У чому полягає проблема, мені зрозуміло, — згодився Едельштайн.
— Та все ж, нам би хотілося щось зробити. То ж час від часу, а особливо 

зараз, коли справи ідуть так добре, нам би хотілося розподілити невеликі 
винагороди, вибравши кандидатів на них навздогад із числа потенційних клієнтів.

— Я з числа клієнтів?
— Ніхто не називає вас грішником, — м’яко наголосив Сітуелл. — Я сказав 

потенційних, шо значить — хто завгодно.
— А... Що то за винагорода?
— Три бажання, — жваво відповів Сітуелл. — Це традиційна форма.
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— Чекайте, чекайте, якщо я вірно зрозумів, — сказав Едельштайн, — я 
можу висловити три бажання, які тільки мені заманеться? Без жодного тобі 
покарання і без якихось там «якщо» чи «але»?

— Є тільки одне «але», — відповів Сітуелл.
— Я так і знав, — сказав Едельштайн.

• — Це дуже просто. Хоч що б ви побажали, ваш заклятий ворог отримає 
вдвічі більше того ж самого.

Едельштайн переварював сказане.
— То якщо я попрошу мільйон доларів...
— Ваш заклятий ворог отримає два.
— А якщо я забажаю собі запалення легенів?
— Ваш заклятий ворог захворіє на крупозне запалення легенів.
Едельштайн стулив губи трубкою і покрутив головою.
— Послухайте, я не хочу виглядати так, ніби я втручаюсь у ваші справи, та, 

сподіваюсь, ви усвідомлюєте, що такою умовою ви ставите під удар добру 
волю вашого клієнта.

— Це ризик, містере Едельштайн, але він украй необхідний, якщо взяти до 
уваги деякі аспекти справи, — сказав Сітуелл. — Розумієте, ця умова є засобом 
психологічного зворотного зв’язку, щоб підтримати гомеостаз.

— Вибачте, я вас не розумію, — відповів Едельштайн.
— Тоді скажемо так. Ця умова служить для того, щоб бажання не були 

надмірні і, таким чином, утримували все в рамках здорового глузду. Ви ж 
знаєте, що бажання — це дуже сильний інструмент.

— Я уявляю, — сказав Едельштайн. — Чи є ще й інша причина?
— Ви б і самі могли здогадатися, — сказав Сітуелл, вишкірюючи аж надто 

білі зуби у вигляді посмішки. — Умови являються нашою торговою маркою. 
Це, як вам уже відомо, — чисто пекельний продукт.

— Розумію, розумію, — мовив Едельштайн. — Бачите, мені треба це все 
трохи обміркувати.

— Пропозиція чинна протягом тридцяти днів, — сказав Сітуелл, підіймаючись.
— Коли захочете висловити бажання, просто скажіть його чітко і гучно. Про 
все інше подбаю я.

Сітуелл рушив до дверей.
— На мою думку, існує лише одна проблема, про яку я хотів би поговорити,

— сказав Едельштайн.
— Це яка ще? — запитав Сітуелл.
— Так склалося, що у мене немає заклятого ворога. Практично у мене немає 

жодного ворога в цілім світі.
Сітуелл зареготав так, що аж виступили сльози, затим витер очі рожево- 

ліловою носовою хусткою.
— Едельштайне, — сказав він, — ну, ви і даєте! А що ви скажете про свого 

кузена Сеймура, якому ви не позичили п’ятсос доларів на те, щоб відкрити 
хімчистку? Що, у нього ні з того ні з цього виникли до вас теплі дружні почуття?

— Я якось і не подумав про Сеймура, — промимрив Едельштайн.
— А як же з місіс Абрамович, яка плюється при згадці про ваше ім’я, бо ви 

не захотіли одружитися з її донькою Марджорі? А як з Томом Кессіді з квартири 
І-Ц, у цьому будинку, власником повного зібрання промов Геббельса, і якому 
щоночі мариться, як він мордує євреїв всього світу, починаючи з вас... Гей, 
чоловіче, ви в своєму глузді?

Едельштайн сидів на кушетці, знову міцно зціпив руки, весь аж білий з лиця.
— Мені таке і на думку не спадало, — сказав він.
— А нікому і не спаде, — сказав Сітуелл. — Послухайте, не беріть усього так 

близько до серця, шість чи сім ворогів — це дрібниця. Запевняю вас, по шкалі 
ненависті ви перебуваєте значно нижче пересічного рівня.

— Хто ще? — спитав важко дихаючи Едельштайн.
— Я не хочу про всіх вам розказувати, — відповів Сітуелл. — Це аж надто 

порушить вашу душевну рівновагу.
— Але ж мені треба знати, хто мій найзапекліший ворог! Це — Кессіді? Ви 

гадаєте, що мені треба купити пістолет?
Сітуелл заперечливо похитав головою.
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— Кессіді — це нешкідливий навіжений придурок. Він ніколи і пальця ні 
на кого не підійме, запевняю вас. Ваш найзапекліший ворог — це чоловік по 
імені Едуард Самуель Манович.

— Ви в цьому впевнені? — недовірливо запитав Едельштайн.
— Цілком впевнений.
— Але ж Манович — то мій найліпший приятель.
— А також ваш ворог, — запевнив Сітуелл. — Інколи буває й так. До 

побачення, містере Едельштайн, і щасти вам у ваших трьох бажаннях.
— Зачекайте! — скрикнув Едельштайн. Він хотів поставити мільйон запитань, 

та знітився і тільки спитав: — А чому ж так переповнене пекло?
— Тому що тільки небо безмежне, — пояснив Сітуелл.
— А ви знаєтеся й на небі?
— Звичайно. Це ж корпорація-засновник. Та зараз мені справді треба йти. У 

мене призначена зустріч у Паукіпсі. Щасти вам, пане Едельштайн. Сітуелл 
помахав рукою, повернувся і пройшов крізь замкнені двері.

Протягом п’яти хвилин Едельштайн сидів нерухомо. Він думав про Едді 
Мановича. Його найзапекліший ворог! То ж смішно: значить пекло дійсно 
володіє таким джерелом інформації. Він же знає Мановича ось уже двадцять 
років, зустрічається з ним чи не кожного дня, грає у шахи, сидів з ним за 
чаркою рому. Вони ходили разом на прогулянки, разом бували в кіно і 
щонайменше раз на тиждень разом вечеряли.

Воно-то звичайно так, Манович інколи багато пащекує і переступає рамки 
хорошого смаку.

Інколи Манович буває явно грубим.
А якщо зовсім чесно, то Манович частенько його ображає.
— Та ми ж друзі, — мовив до себе Едельштайн. — Ми.ж таки друзі, хіба не 

так?
Та це дуже легко перевірити, усвідомив він. Він може забажати собі мільйон 

доларів. Це дасть Мановичу два мільйони доларів. І що з того? Чи ж йому, 
багатому чоловікові, болітиме, що його найкращий приятель буде багатшим за 
нього?

Так! Йому болітиме. Ой, як болітиме, дідько його бери! Це струїть його 
життя, якщо такий нахаба, як Манович, забагатіє з волі Едельштайна.

«Господи ж ти мій! — подумав Едельштайн. — Годину тому я був бідним, 
але вдоволеним чоловіком. А тепер у мене є три бажання і ворог».

Він усвідомив, що знов заламує собі руки. Він трусонув головою. Усе це 
треба добре обмізкувати.

* * *
Наступного тижня Едельштайн узяв на роботі відпустку за свій рахунок. 

Він сидів день і ніч, тримаючи в руках записника та ручку. Спочатку він не міг 
позбутися від нав’язливої думки про зімок. З&мок, здавалося, це те, що йому 
треба. Але потім вирішив, що володіти замком це не просте діло: якщо взяти 
середній зАмок із триметровими кам’яними стінами, дворище та інші споруди, 
то треба подумати і про утримання. Треба подбати про опалення, найняти 
кількох слуг, бо про менше й думати смішно.

То ж нарешті постало питання грошей.
«На 2000 доларів на тиждень я б міг утримувати цілком пристойний з&мок»,

— думав Едельштайн, прожогом шикуючи в стовпчик цифри в своєму записнику.
Але це означає, що Манович буде утримувати два зїмки на 4000 доларів та 

тиждень!
* * *

Починаючи з другого тижня, Едельштайн облйшив зімки і став гарячково 
обмірковувати нескінченні можливості й комбінації подорожування. Чи не 
занадто буде попросити круїз кругом земної кулі? Мабуть, так: він навіть не 
був певен, що готовий до цього. То певно, що він зміг би провести ціле літо в 
Європі. А також двотижневі вакації в Фонтенебло на Майямі Біч, щоб 
від пружились нерви.

Але Манович проведе там дві вакації! Якщо Едельштайн зупиниться в
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Фонтенебло, то Манович житиме в приватному будинку на даху хмарочоса Кі 
Ларго Колоні Клуб. Двічі!

То вже краще жити в бідності, і хай Манович потерпає.
Краще, але не зовсім.

* * *
Пішов останній тиждень, Едельштайн став дражливий, дійшов до відчаю, 

став цинічним. Він сказав собі:
— Я — дурень. Може, ця пропозиція просто обман? Хоч Сітуелл і проходить 

крізь двері, та все одно він же не став чудотворцем? Можливо, не варто й було 
цим перейматися?

На свій подив він раптом підвівся і промовив гучним твердим голосом:
— Я хочу двадцять тисяч доларів і прямо зараз.
Він відчув, ніби хтось його смикнув за штани на правій сідниці. Він витяг 

свого гаманця. В ньому знайшов завірений чек на своє ім’я на 20 000 доларів.
Тремтячи, він потеліпався до свого банку-і віддав чек, не сумніваючись у 

тому, що зараз його схопить поліція. Менеджер глянув на чек і підписав його. 
Касир спитав, у яких банкнотах він хотів би отримати готівку. Едельштайн 
попросив касира перевести гроші на його рахунок.По тому він вийшов з банку. 
З виразом остраху, радості та збентеження до банку летів Манович.

Едельштайн спішно попрямував додому, перш ніж Манович зміг з ним 
заговорити. До самого вечора його мучили кольки в шлунку. Йолоп! Він 
попросив собі якихось паршивих 20 000 доларів, а Мановичу дісталися 40 000 
доларів!

Від такого грря чоловік міг би і Богу душу віддати.
Дні минали, Едельштайна охоплювала глибока апатія, на зміну їй 

приходила нестримна лють. Болі в шлунку поновилися, мабуть, це вже 
виразка шлунка.

Як же це несправедливо, чорти б його забрали! Чи ж йому доведеться 
передчасно загнати себе в могилу, піклуючись про Мановича?

Так! Бо тепер він чітко усвідомив, що той таки дійсно його ворог, і думка 
про збагачення свого ворога просто добивала його.

Отак він терзався подумки і нарешті сказав собі:
— Послухай, Едельштайне, так продовжуватися не може, ти мусиш отримати 

якусь сатисфакцію!
Та яким чином?
Він ходив по квартирі, мов звір по клітці.
Певно, отой біль — то виразка, що ж іще може бути?
Раптом він зупинився як укрпаний, дико повів очима, схопив папір та 

олівець і почав поспішно рахувати. Коли він закінчив, на щоках його розцвів 
рум’янець, він був збуджений — щасливий, вперше з часу візиту Сітуелла.

Він підвівся і закричав:
— Я хочу шістсот фунтів курячої печінки, і хочу зараз.
Печінку приставили через п’ять хвилин.
Едельштайн з’їв кілька здоровезних порцій печінки, два фунти печінки 

поклав до холодильника, а те, що лишилося, майже все спродав доставникові 
за півціни, заробивши на цьому 700 доларів. А 75 фунтів, котрих не догледіли, 
забрав двірник. Едельштайн сміявся від щирого серця, уявляючи, як Манович 
стоїть посеред своєї квартири, по шию завалений смаженою курячою печінкою.

Та його радість була короткотривалою. Він дізнався, що Манович залишив 
собі десять фунтів (у чоловіка завжди був добрячий апетит), п’ять фунтів 
подарував неохайній низенькій вдовиці, на яку він хотів справити враження, а 
залишок спродав за третину ціни доставнику, заробивши на цьому 2000 доларів.

«Я — пришелепок найвищого в світі гатунку, — думав про себе Едельштайн.
— За хвилину дурнуватої сатисфакції я позбавився бажання, яке за скромним 
підрахунком могло б дати 100 000 000 доларів. І що отримав з того я? Два 
фунти смаженої печінки, кількасот доларів і вічну приязнь двірника?

Він усвідомлював, що добиває себе і зведе своє здоров’я нанівець.
Тепер у його розпорядженні залишилося тільки одне бажання.
Для нього тепер було життєво важливим використати останнє бажання
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розумно. То ж йому треба побажати щось таке, що йому конче потрібно, — 
щось таке, що Мановичу зовсім не сподобається.

Минуло чотири тижні. Одного дня Едельштайн з сумом усвідомив, що 
його час майже весь вичерпався. Він розмірковував до болісної нестями і 
тільки для того, щоб підтвердити найгірші підозри: Мановичу подобалося все 
те, що і йому самому. Мановичу подобалися зЫки, жінки, багатство, автомобілі, 
вакації, вино, музика, наїдки. Хай що ти придумаєш, Мановичу все подобалось.

Затим зрештою він згадав: через якесь смакове збочення Манович не 
переносив копченого лосося.

Та Едельштайн і сам не любив копченого лосося, навіть новошотлацдського 
гатунку.

Едельштайн молився:
— Любий Господе, кому підвласні і рай, і пекло. У мене було три бажання і 

двома я розпорядився нікчемно. Прислухайся, Господи, я не хочу бути 
невдячним, та я питаю тебе, якщо так випало, що чоловікові подаровано три 
бажання, чи не міг би він їх використати на краще для себе, аніж то зробив я? 
Чи не в змозі він забажати щось собі на добре, не набиваючи кишені Мановичу, 
своєму найзапеклішому ворогові, який нічого не робить, а тільки загрібає 
вдвічі більше без зусиль та клопотів?

Настала остання година. Едельштайн заспокоївся як чоловік, що змирився 
зі своєю долею. Він усвідомив, що його ненависть до Мановича була марною, 
його не вартою. З новим солодким спокоєм він сказав собі:

— Я не збираюся просити того, чого я, Едельштайн, особисто хотів би. 
Якщо Мановичу призначено піти своїм шляхом, то цьому вже нічим не зарадиш.

Едельштайн підвівся і випростався:
— Це моє останнє бажання. Я довго жив самотньо. Що я хочу, то цю 

жінку, з якою я б міг одружитися. Її зріст має бути біля п’яти футів чотирьох 
дюймів, вага — біля 115 фунтів, звичайно ж, з виразною фігурою і з природно 
білявим волоссям. Вона мусить бути інтелігентною, практичною, кохати мене. 
Само собою, що вона мусить бути єврейка чуттєвої і веселої вдачі.

Раптом розум Едельштайна ввімкнувся на повну потужність!
— І особливо, — додав він, — вона мусить бути, — я не зовсім знаю, як це 

висловити, — вона мусить бути максимально вимогливою, такою, як я хочу і 
можу впоратися, розуміється в статевову сенсі. Ви збагнули, що я маю на 
увазі, Сітуелл? Делікатність заважає мені висловити все це детальніше, та 
якщо треба розтлумачити вам цю справу...

В двері тихенько і якось чуттєво постукали. Едельштайн попрямував до 
дверей, іронічно всміхаючись:

— Спочатку двадцять тисяч доларів, потім трохи більше двох фунтів курячої 
печінки і нарешті ось воно! Ну, Манович, — вважай, що я тебе доконав. Вдвічі 
більше, аніж бажає собі того чоловік, це щось таке, чого б я не побажав і 
своєму найзапеклішому ворогові, але ж таки побажав.
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