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СЕН-ЖОН ПЕРС
"‘■РкЛИГ ^ іт^й'аШ Ґ^ ‘ІП И Г1^“Ж к'Ж^ЛИГ'!Ж’ОРІЄНТИРИ

Поема
З французької переклав Михайло МОСКАЛЕНКО

~ ~  ЗАСПІВ
І ви, Моря...

___1
І  ви, Моря, котрі відчитували зміст най- 

грандіозніших сновидь і мріянь, чи справді по- 
зоставите ви нас якогось вечора на рострах 
Міста, між вікопомних каменів на площах 
та кутих з бронзи виноградних грон ?

О людський тлуме, ширші наші збори на 
зламі віку, що не йде до спаду: безкрає Мо
ре, осяйне й зелене, немов світання на людсь
кому Сході,

Святочне Море на своїх щаблях, немов 
камінна ода: переддень і світлий празник на 
кордонах наших, врочистий гомін людських 
високостей, і це саме чування наше, — Мо
ре, неначе майбожественніша з санкцій...

Жалобні пахощі троянд віднині не триматимуть в облозі могильних ого
рож; жива година у пальмовому вітті не втаїть, німуючи, свою чужинну ду
шу... Чи будь-коли комусь із нас, живих, сама гіркотність опаляла губи?

Я бачив, як всміхається вогням морського обширу святна стихія: врочисте 
Море наших сновидінь, неначе Пасха й Клечана Неділя, неначе свято, славле
не велично;

Велике Море на святах кордонів, під соколиним полюванням білих хмар, мов 
округ вольностей і привілеїв, мов не відчужена ніким земля, або провінція, за
росла бур'янами, і нині програно її у кості...

Народини мої виповнюй, вітре! Отож нехай моя відходить ласка на про
сторінь розширених зіниць!.. Вже списи Полудня тремтять у брамах щастя. 
Вже мовкнуть барабани небуття і залишають поле флейтам сяйва. І  Океан 
довколишній, стоптавши свої важенні висохлі троянди,

Йде по кальцитових терасах наших, і гордо голову підносить, мов 
Тетрарх!

__2
«...Я плакати вас змушу: забагато і ласки, й благодаті поміж нами.

Так, плакати від ласки, не від горя, — сказав Співець довершеного співу, —
А ще — від чистої тривоги серця, і я не відаю її джерел,
Вона — мов чиста мить посеред моря, перед народженням морського вітру...»

Перекладено за виданням: Saint-John Perse. Oeuvres completes. — Editions Gallimard, 1972. 
© Михайло Москаленко, 1996, переклад.
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Так мовив чоловік із моря, звертався чоловік із моря.
Так промовляв він хвальним словом, хвалив любов, і пристрасть моря,
І  плин джерел розкошування, що звідусіль стремлять до моря...

«Я ознаймую давню повість, і чути будуть давню повість;
Я ознаймую давню повість, як і належить ознаймити,
Таку довершену і строгу, що будуть тішитися нею:

Так, повість ждану і жадану для досі не свідомих смерті,
Так, свіжість, чисту прохолоду в серцях мужів, що тратять пам ’ять, — 
Нехай гряде: новітня ласка чи річкового гирла подув у сяйві світочів земних.

І  серед тих, які її почують під грубим деревом недолі,
Замало тих, які не встали б, не підвелися разом з нами й не вирушили, 

сміючись, —
До папоротей літ дитинних, до випрямлених жезлів смерті».

__ З
Поезія, щоб супроводити похід, урочого речитативу хід на честь самого 

Моря.
Поезія, щоб високо вести врочистий спів походу надовкруг самого Моря, 
Неначе хід навколо олтаря, немов земне тяжіння хору в околі величавої 

строфи.

І  це — спів Моря, що його не співано було ніколи, це Море в нашому єстві, 
яке співатиме віднині:

Це Море, що його в собі несемо, аж доки подиху стає, аж доки подих не 
доходить краю,

Це Море, в нашому єстві, несе шовковий шум просторів і всю свою велику 
свіжість фортуни й успіху по світу.

Поезія, щоб гаснув жар безсоння у кругосвітніх мандрах по морях. Поезія, 
щоб легше перебути безсоння наше між розкошів моря.

Й це — сон у Морі, що його не виснено було ніколи, це Море в нашому єстві, 
що снитиме його віднині:

Це Море, виткане у нашому єстві, аж до шорсткого терня прірви, це Море 
виткало, у нашому єстві, свої великі світляні години, свої великі роздоріжжя 
пітьми, —

О Море, — первина буття, й розповиття, і каяття, — о Море! Рух морсь
ких припливів,

Із плюскотом пузирчастої піни, із вродженою мудрістю свого важкого мо
лока, о ти, священне кипіння найчистіших голосівок, — дівоча святість, о 
дівоча святість! —

0  Море, розбуяле шумовиння, немов Сивілла, квітами повита, на власному 
залізному стільці...

_4
Отак, у повні вихваляння, нехай пойме тебе, о Море, хвала, в якій нема 

образи.
Отак, у розповні вітання, ти будеш гостем, що заслуги його достойні 

німувань.
Про Море ж як таке не буде мови, а тільки про його владарну міць у гли

бині людського серця.
То розкіш: Князеві подавши скаргу, підносити нефрит або слонівку 
Поміж обличчям сюзерена та гомоном двірських хвалінь.

Я ж, уклонившися на честь тобі низьким уклоном, тільки не низотним, — 
Геть-чисто витрачу благоговіння й шану, і врівноваженість хисткого тіла.
1 дим розкошування ще обкурить поштиву голову твого підданця,
І  слово звістування ще прикличе великий усміх, — милість, раювання...



Отож вітатиме тебе таке хваління, о Море, що про нього будуть довго 
спогадувати, як про втіху серця.

__ 5
...Уже віддавна відчував я смак цієї володарної поеми і долучав до власних 

денних слів велику єдність, що постала в далях, оцей великий бунт і спалах 
Моря, — мов на узліссі, в глибині листов ’я, що ніби чорний лак, раптове за
лягання блакиті та коштовностей небесних: серед чарунок сіті — блесть яс
кравої луски за зябра взятої великої рибини!

І  хто б мене зненацька захопив, найпотаємніші мої слова урвавши? — То
го, хто боронивсь довершеністю й сміхом, хто промовляв чужинними словами 
серед людей своєї крові, — певно, в кутку якогось із Громадських Парків чи 
біля грат з ажурним золоттям котроїсь із Державних Канцелярій; з лицем, 
обернутим у профіль, та зором, вдивленим у далечінь, серед розлогих власних 
речень, — до птаха, що співав чудесні ле над дахом Портового Управління.

Адже віддавна відчував я смак цієї володарної поеми, і усміхом таким я по
вен був, зберігши їй свою прихильну вірність: у її владі, у тривкій облозі, — 
вчуваючи грозьбу великої поеми, неначе молоко зірчастих мадрепорів; серед її 
припливу — я, покірний, мов серед опівнічного шукання, в повільнім піднятті 
великих вод сновидь, коли пульсація морських просторів торкає ніжно троси 
та перліні.

І  як на думку спало нам тепер започатковувати цю поему, — ось що го
дилося б тепер сказати. Невже насправді не задосить нам від неї діставати 
чисту втіху? Невже було б доречним, о богове, щоб я про неї дбав заздалегідь, 
ще до великої її віднови?.. На повороті вулиці поглянь, дитино: бачиш, як Доч
ки Галлея, небесні гості у вбранні Весталок, прегарні, втягнуті у ніч скляним 
гачком, на повороті еліпсу так швидко і стрімко віднаходять власну суть...

Морганатична в далині Дружина, і потаємний — шлюб!.. Весільний спів, о 
Море, буде співом задля тебе: «Мій спів останній! Мій останній спів! Це 
дійсно буде спів людини з моря...» Коли ж то буде зовсім інший спів, — я вас 
запитую про це, — хто буде свідчити на користь Моря, — Моря без портиків 
і стел, без Пропілей та Алісканів; отого Моря без вельмож камінних, посеред 
кругових його терас, без валщ  звірів з ваготою крил, на рівняві доріг?

На себе я поклав тягар письмен, я шануватиму вагу письмен. Неначе при 
закладенні підвалин великих заповіданих творінь, той, хто зголошується ук
ладати належний текст і пам ’ятну записку; кого запрошено на Збори Жер
тводавців, і це його покликання — єдине. И ніхто не знає, як він взявсь до 
праці, — вам скажуть: у кварталах лупіїв або ливарників — при заколотах 
люду, — поміж гучними дзвонами затемнень та барабанами вояцького світан
ня...

І  ось уже ранкової години новітнє й церемоніальне Море йому всміхається 
над пругами карнизів. І, віддзеркалюючись на його сторінці, Чужинка роздив
ляється на себе... Адже віддавна відчував він смак цієї володарної поеми; і в 
ній — його покликання єдине... і це була така велика ніжність — якогось ве
чора засвідчувати їй свою прихильну вірність і визнання, і їй коритись — чи
сте пожадання. І  усміх — провість шлюбного єднання... «Мій спів останній! 
Мій останній спів!.. Це дійсно буде спів людини з моря...»

__ 6
І  Море нині надійшло до нас камінними щаблями драми:
Разом із Регентами та Князями, разом із Посланцями, що повиті пиш

нотою, закуті у метал, разом з великими Акторами, що очі спливають їм 
кривавими сльозами, з Пророками на ретязях залізних, з Чаклунками, що 
тупотять ногами, у дерев ’яні черевики взуті, і на вустах у них чорніють

5



згустки крові, разом із даниною Чистих Дів, які простують орним полем 
гімну,

Разом із Пастирями й зграями Піратів, із Годувальницями юних вінце
носців, з Кочовиками, що старіють на вигнанні, з Княгинями осмутливих 
елегій, із мовчазними Вдовами, що сплять під славнозвісним попелом і прахом, 
з великими Загарбниками Тронів, з фундаторами дальніх домініонів, з Одер
жувачами Пребенди, і Крамарями, й Гендлярами, із визначними компаньйона
ми Концесій посеред цинодобувних провінцій, із Мудрецями, що подорожують 
на спинах буйволів плантаціями рису,

З усім своїм великим поголів ’ям потвор страхітних та людського роду, ах! 
із усім своїм приплодом безсмертних байок та легенд, — з ’єднавши з тлума- 
ми ілотів та рабів своїх божистих вславлених Бастардів та своїх Доньок 
славної породи, — великий натовп, що, повставши з лав Історії, нестримно 
суне в бік арени, із найпершим тріпотінням смеркання, сповненого фукусовим 
духом, —

Речитатив, котрий до Автора стремить, до розмальованого рота його ма
ски.

Так Море нині надійшло до нас у повняві свого довершеного віку, у величі 
своїх герцинських складин, — це Море при своїй морській неславі, і цілісне, і 
цілокупне!

І, мов народ, який сягає нас, разом з новою мовою своєю, і, наче мова, що 
сягає нас, разом з новою фразою своєю, — до бронзових своїх скрижалей тяг
не свої верховні приписи й ухвали,

По найвеличніших піднесеннях духовних, по грандіозних мовних новотворах, 
по всіх ландшафтах образів і видив, по спадах світляних великих тіней вже 
рине до рясних розкошувань чудесного розміреного стилю, повите сяйвами лу
ски та блискавиць, що зблисли в грудях героїчних зграй, —

Рухливе й плинне Море: вже простує із ковзанням своїх потужних м ’язів, 
клейке й липуче Море звільна суне із поковзом своєї диво-плеври, із надміром 
своїх морських припливів гряде, мов кільця чорного пітона,

Щось незміренне на шляху до смерку і до божистих наступів на сушу...
*
І  це вершилося в західний час, серед найперших трепетів смеркання, що 

повне ваготою тельбухів, коли по храмах, золотом окритих, і в Колізеях дав
нього лиття, пощерблених потоками проміння, священний дух пробуджується 
в гніздах сови-сипухи, посеред буяння пристінної гінкої флори.

Отож як поспішали ми аж до обітниць наших снів — червоноземом висо
чезних схилів, обтяжених офірами, й дарами, і чередами тлустої худоби, 
отож коли топтали ми червоний грунт рясних жертвоприносин, в оздобах 
прянощів і виноградних лоз, немов чоло бараняче, укрите гаптованням і золо
тою сіттю, — ми бачили, як постає у далях нове обличчя наших сновидінь: 
свята стихія серед мілководдя, химерне Море, там, — занурене в чування, не
мов Чужинка, — і непримиренне, і дивне, і довіку самотинне, — заблукане в 
невпинних мандрах Море, що впало в пастку власної омани.

Ми руки сплетені звели разом із вигуком хвали, і це лунав наш людський 
крик аж на межі людських зусиль; на чолах відчували ми вагу монаршої офіри: 
все димне Море наших пожадань, мов чорна жовч, яку налито в чан, мов пов
ний бак кишок і потрухів серед брукованих дворів Жерця!

Ми володіли, володіли... О! Повторіть, чи це насправді так?.. Ми володіли,
— й це була пишнота жовчі й чорних вин! — великим Морем, і воно було від 
нашого обличчя вище, на рівні нашої душі, — і в його владі безіменній, на рівні 
нашої душі, вся здерта з нього оболонка на барабані небосхилу, мов на поки
нутих високих мурах з глини,

На чотирьох кілках — так широко простерта! — хрестом нап ’ята буйво
ляча шкура.

*

...Із  більших, більших високостей хіба не бачили ми Моря, ще вищого, як 
ми того й жадали,
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З лицем, яке омито забуттям серед невпинного стирання знаків, із каме
нем, що задля нас утратив свою опуклість і свою зернистість? І  з більших ви- 
сокостей, дальших далей — ще вище й ще віддаленіше Море... Без жодних на- 
тяків і жодних чисел, світлясту й лагідну сторінку проти ноні, без амальга
ми явлених речей ?..

Яке ж велике древо — чисте сяйво — живилось тут молочним джерелом!.. 
Нас не годовано цим молоком! Нас не покликано для цього рангу! І  доньки 
смертних — то були для нас минущі подруги, й таїлася загроза для них самих 
у їхній плоті... О марення, вимарюй вголос мари людини та безсмертного 
створіння!.. «Нехай же Переписувач надходить, аби йому почав я диктува
ти...»

Чи Азіарх котрийсь, обтяжений несхибним порядком буйних святкувань та 
ігрищ, міг так-от марити про обшири й дозвілля? А те, що мали ми таке жа
дання жити посеред спалаху, богове, чи не в цьому ховалось те, що владува
ло нами?.. Не мружтеся, повіки: не щастило вам уловити мить такого пра
восуддя! «Нехай же чоловік тепер надходить, аби йому почав я диктувати...»

І  Небо, змінене на синь чаїну, відроджує для нас присутність нашу, і по за
токах, взятих у кільце, вже плине безліч ламп приносин наших, заблуканих, — 
так кидають цинобру в огонь, щоб оживити силу візій.

*

Бо ти, присутносте, повернеш нас до перших подувів смеркання! —
Своєю плоттю і своєю твердю, й вагою моря, о гончарна глино! І  кольора

ми каменів обор та грубих плит дольменів, вічне море! — Серед усіх народже
них людей, і місць, порослих скельними дубами, ти, Море сили й орної землі, о 
Море з запахом жіночої утроби та фосфору, під свистом батогів, що люто 
ляскають при викраданні! О Море, піддане арешту й забороні при полум 7 чу
десних діянь духу!.. (Коли приймають при Дворі гостей із Варварських Країв, 
і гостювання їхнє закоротке, — невже союз з дочками кріпаків високим ла
дом гідно піднесе й звеличить заколот, повстання крові?..)

«Веди мене, о втіхо, на шляхи морського простору, аж до тремтіння всіх 
вітерців, де збуджується мить, мов птах, що вбрався в одіж власних крил... 
Я йду, я йду дорогою розкриль, де смуток сам стає лише крилом... Чудесний 
рідний край, що слід здобути знову, вітчизна Короля, не бачена з дитинства, 
і захист краю — у моєму співі. Веди, флейтисте, дійство, й благодать лю
бові, щоб вона вкладала нам до рук самі лише мечі радіння!..»

Хто ж ви такі, найбільші Мудреці, щоб ганить нас, найбільші Мудреці? 
Коли морська фортуна й досі живить, серед свого великого сезону, оцю най- 
ґрандіознішу поему, що йде за межі сенсу та резону, — чи ви зупините мене, 
як наближатимусь до неї? Земля маетностей моїх, — нехай же я ввійду до 
неї! Не до лиця мені стидатись найбільшої своєї втіхи... «Нехай же Перепи
сувач надходить, аби йому почав я диктувати... «Хто, зроджений серед 
людського роду, з моєю радістю тримався б гідно поруч?

— Всі ті, що від народин зберегли видющу пам ’ять, вищу від знання.

СТРОФА
і

Світилися Міста високі по всьому їхньому морському надбережжі
___1

Світилися Міста високі по всьому їхньому морському надбережжі, й великі 
їхні кам ’яні споруди купались в злотній солі просторіней.

Службовці порту відбували збори, як вартові кордонів: розглядались нові 
угоди про транзитну плату та про місця поповнення водою; встановлення де
маркаційних знаків, переганяння горових отар.

Уже очікували Повноважних Представників із обширу морів. О! Щоб та
ки, нарешті, нам усім було запропоновано угоду!.. І  натовп сунув на берегові 
укоси й схили, до води припливів,
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Аж до малих майданчиків і сходин, до скелищ та уступів, врівень з морем, 
що наче леза, — хвилерізи й грані цих завеликих кам ’яних накреслень.

Яка ж то зірка з дзьобом роговим лукаво перетасувала числа, змінила зна
ки на скрижалях вод?

По водозборах Магів та Жерців Торгівлі й Промислу, мов у дірявих чанах 
алхіміка та майстра-сукновала,

Поблідле небо звільна гамувало найглибше забуття земних хлібів... І білі 
птахи залишали плями на гребенях великих мурів.

__ 2
Архітектура пограниччя. І  розмаїття праці — у портах... Ми посилаємо 

свої моління до тебе, серединне Море, до тебе, Авелева Земле! Нові обов ’язки, 
ухвалені податки! Вся панщинна земля перед судом каміння!

Хвалою виповнене море котило в сяйві дня зелені брили яиіми. І  плинні во
ди обмивали нездвижність мовчазних підвалин.

«Знайди, Поете, золото своє для шлюбного кільця. Знайди метали для 
дзвонів лоцманових роздоріж.

Це вітерець морський у кожній брамі, і море, там, наприкінці всіх вулиць, 
вітрець і море серед наших максим та при народженні законів наших!

Усталений взірець пишнот найвищих: жіноче тіло — золоте число! — і за
для Міста, без слонових бивнів, твоє наймення, о Патриціанко!»

Адже все назване — в оренді нашій, і годі вже заплутувати час у жовтих 
петлях і чарунках наших рейдів...

І  Море, спазмами медузи перетяте, читало власні золоті молитви, серед 
великих мук зеленого пломіння.

Ще звернутий був герб до гасел аванпорту, і люди пам'яті віддати 
поспішали свій голос за якусь крилату звірину;

Але потужна бухта, міць канатів аж на самісінькій парсуні пірсу, під 
білим пір ’ям видатних трофеїв незмінно мріяла, посеред шумовиння,

Про найвіддаленіші переміни коней, — там, де димують зовсім інші гриви...

__ З
Історія була десь-інде менш ясною. Ряснілися Міста приземні: вони не віда

ли про море, засівши на п ’яти своїх горбах, поміж своїх залізних ланей;
Або, здіймаючись із кроком пастуха, разом із мулами високих паланкінів та 

з павозом відкупника, по травах, — підносились, аби позаселяти узгір’я жир
них десятинних займищ.

Та інші, стомлені, важенно прихилялись до просторіні вод усім громаддям 
великих стін притулків і в ’язниць, що мають колір ганусу та кропу, і колір 
жовтозілля, квіту злиднів.

Ще інші кров ’ю сходили, подібні до матерів-незайманиць, з ногами, цятко
ваними плямами луски, із лишаями на чолі, — й спускались до баговиння кро
ком золотарок.

Пункт висадки на мілину, тривкі опори порту. І  тачки на краях лагун, де 
чорна крейда та мерґелі антаблементів.

Ми знаємо оці краї стежин, глухі кути віддалених завулків; і рифи, й дам
би, плином хвиль омиті, де тягнуть волоком великі судна, і ці траншеї, де 
щаблі розбиті звергають свій камінний алфавіт. Ми бачили тебе, залізом би
тий схиле, і пруг рожевих накипів і пін на смузі, де припливи відступили,

І  там дівчата з придорожніх служб, перед очима чистого дитинства, із 
поспіхом, в якийсь із вечорів скидають з себе місячну білизну.

Ось тут — альков, одвіку всім приступний, і підстілка його з чорнезних 
згустків. Нетлінне море обмиває там свої великі плями, товщі бруду. І  це — 
хлебтання навісної суки по каріозних порожнечах скелищ. До ліній швів лас
каво доторкнулись фіалкових водорослин покрови, подібні до тонкої шерсті 
видри...

Відтак ще вище — площа без криниці, брукована і зеленню ночей, і темним 
золотом, немов колхідська пава, — троянда пишна чорного каміння, за днів, 
що настають опісля бунту, та ще фонтан із міднокутим дзьобом, де чоловік, 
мов півень, сходить кров ’ю.
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Приходив ти, о сміх великих вод, сюди, аж до глибинних цих осель, до по
жильця питомих суходолів.

У далях злива, перетята сяйвом веселок та світлястими серпами, для се
бе торувала ласку рівняв; і дикі свині розривали землю із золотою ваготою ма
сок; старі діди з ломаками рушали на здобуття рясних садів плодових; і, по
над синявою улоговин, заселених собачим гавкотінням, короткий ріг дозорця 
вечорами сягав місткої мушлі гендляра припасами морськими... І  мужі трима
ли пташку — золоту вівсянку — у клітці з зеленастої верби.

Хай набагато ширший рух речей до їхніх берегів, — усіх речей до їхніх бе
регів, мов у долонях інших, — нарешті, зможе визволити нас од стародавньої 
Чаклунки: це Земля, її рудаві жолуді, й важенна коса, мов у Цірцеї, й золота
ве смеркання у путі, в зіницях домочадців!

Жадливий час полум ’янів у квітті приморської лаванди. І  світила пробуд
жувались в барвах м ’ят пустелі. І  Сонце пастиря, уже на спаді, серед гудіння 
бджіл, таке ж прекрасне, як навіженець у руїнах храмів, спустилося по риш
туваннях низько, аж до води надморських корабелень.

Там, серед ратаїв, що орють перелоги, та ковалів з морських просторів ви
повнювалися вином чужинці, звитяжці таємниць дороги. Там запах лона, дух 
морських припливів ставав тепліший на порозі ночі. Вогні притулків тьмяно 
червоніли в глибинах кошиків своїх залізних. Сліпець знаходив крабів поховань. 
І  місяць у кварталі чорних вісниць

П ’янів од гуку флейт і зойків цини: «Людське боління, пломінь смерку! Без
мовних сто богів над каменем таблиць! Та море — назавжди на заднім плані 
великих ваших родових скрижалів, і весь водорослинний запах жінки, при
надніший, ніж прісний хліб жерців... О перехожий, твоє мужнє серце отабо
риться нині в час вечірній між портового люду, — так, немов великий чан чер
воного пломіння на чужинецькім носі корабля».

І  вість — Знавцю світил та судноплавства.

II

Слова Знавця світил і судноплавства

Слова Знавця світил і судноплавства:

«Вони мене прозвали Темним, і все, що я сказав, було про море.
І  Рік, що я про нього мовлю, направду є найбільшим Роком; і Море, про

сторінь моїх питань, направду є найбільшим Морем.
Хвала твоєму узбережжю, безум, о Море, найверховніше жадання...
Земне призначення — убоге, а мій незмірний статок — на морях, і незлічен

ний мій прибуток — на всіх скрижалях, за морями.

Єдиний вечір, вщерть засіяний щедротним насінням найсвітлястіших сортів,
Утримує незмінно нас на березі великих Вод, немов 3 Ідачка Мальв при 

вході до' її яскині, —
Та, що її Керманичі бувалі, вдягнувшись в біле шкіряне вбрання,
Й великі їхні шукачі фортуни, — у всеозброєнні ладунків та письмен, збли

жаючись до чорного бескету зі славними ротондами, — за звичай шанують 
найпобожнішим вітанням.

Невже я йтиму вам услід, Рахівники, — і вам услід, Володарі числа!—
Найпотаємніші богове, більш підступні, аніж морський розбій досвітньої 

години?
Вже біржові гравці морів затягуються, щасні,
До найвіддаленіших спекуляцій: пошту, значну за обсягом, відтак розкри

то при смугах простопадного пломіння...

Ще більше, ніж геліакічний Рік, що розпростерся тисячами тисяч

__ 4
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Своїх тисячоліть, усеохопне Море мене омкнуло. І  низотна хлань — для ме
не розкіш, і така ж божиста для мене путь занурення у пітьму.

І  зірка без вітчизни звільна лине у вишині зеленого Століття,
І  переважне право на морях у мене — виснити для вас сновиддя про 

дійсність... Бо мене прозвали Темним, і серед спалаху великого я жив».
*

«Іди вперед, о таємнице світу! Нехай настане час, коли кермо,
Нарешті, буде взято з наших рук!.. Я бачив, як у плинному єлеї поволі ков

зають великі й блискотливі оболи чистих дзигарів небесних,
Великі й приязні долоні відкривають мені шляхи непогамовних марень!
І  я не став жахатись власних візій, а, радо впевнившись у зчудуванні, роз

плющив очі до найбільших ласк, — вся запопадливість і вся прихильність.

Поріг свідомості! Передпоріг палання!.. Димує вже вино, моїх народин 
свідок, — і чавлено його було не тут.

Це море, наче оплески раптові! О Море, посередницьке, о ти, єдине клопо
тання та прохання!.. Пташиний зойк на рифах, і вітрець, який верстає путь 
до власних справ,

І  суне тінь — від білого вітрила аж до узлісся марень і сновидь...
Я мовлю, що світило розриває свій довгий ретязь серед стаєнь Неба. І  зірка 

без вітчизни звільна лине у вишині зеленого Століття... Отож вони мене про
звали Темним, і все, що я сказав, було про море».

*

«Хвала і честь твоїм, Керманичу, словам. Це аж ніяк не для людського ока, 
Ані для ока, що біліє в червоній облямівці вій, — його малюють на планши- 

рах кораблів. Мій шанс і втіха — в лестощах вечірніх та в сині аґрусового 
сп ’яніння, коли пророчий подих поспішає, мов язики зеленого пломіння посеред 
флори океанських рифів.

Богове! Жодних пахощів не треба, ані олій ефірних по залізних жаровнях на 
краю високих мисів,

Щоб бачити, як до зорі проходить жіночим кроком по гладіні водній, під 
полотном своїх розпущених вітрил, велике делоське світання...

—Усе вже мовлено серед смеркання та серед лестощів вечірніх.
І  ти, що знаєш все, несотворенна Мріє, і я, сотворений, позбавлений знан

ня, — що інше нині робимо ми тут, на цьому узбережжі, як не разом свої те
нета ставимо для ночі?

І  Ті, що омивають серед ночі, — на прузі островів з оздобами ротонд, — 
Свої великі урни, оповиті руками голими, — що інше тут вони, побожні, 

творять, як не нас самих?.. Отож вони мене прозвали Темним, і серед спала
ху великого я жив».

III
З ’явились Виконавиці Трагедій...

З ’явились Виконавиці Трагедій, спускаючись площинами арен. Вони підно
сять руки на честь Моря: «Ах! Ліпше б ми чинили ворожбу про гомін кроків 
мужа на камінні!

Це непідкупне Море судить нас!.. Ах! Ми очікували забагато від мужа з 
мошкарою на обличчі! І  ми, котрі наслідуємо мужа посеред прянощів, усім до
ступних, — чи спромоглися б заховати спогад про вище мовлення на берегах?

У брамах Міста топчуть наші тексти, — посеред брам вина, посеред брам 
зерна. — Дівчата тягнуть до струмка великі перуки наші з чорних кінських 
грив та заважкі подерті наші пера, і коні плутаються копитами серед вели
ких театральних масок.

О Привиди, примірюйте свої химерні чола мавп та ігуан до велетенських 
диво-візерунків шоломів наших, наче в лігві мушлі — нахлібник-паразит... 
Старі левиці в пустелі налягають ваготою на кам ’яні краї криниці сцени. І
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сяє блиском золота сандаля великих Трагіків у рівчаках арени, що стікає ни
ми сеча,

Разом з патриціанською зорею й зеленими ключами Спаду Сонця».
*

«Та ми підносим руки на честь Моря. В шафрановій глибіні під пахвами — 
всі прянощі, їдуча сіль землі! — Опуклість плоті, вивищена зграбно, майстер
но виліплена, наче пах, — і ці приносини людської глини, де, незавершене, ви
ходить на поверхню і видимим стає обличчя бога.

. В амфітеатрі Міста, там, де море — велика сцена, пружний лук юрби на 
власній тятиві тримає й досі нас. І  ти, котре танок юрби танцюєш, високе 
слово наших прабатьків, о Море родове на власних ландах, чи станеш ти для 
нас німотним морем і сном, ще дальшим, аніж сон Сармата?

Мов колесо, це обертання драми: на жорнах Вод пахучий чемерник із чор- 
ною фіалкою розтерто серед кривавих борозен смеркання. І  кожен вал прибою 
аж до нас підносить машкару єдиновірця. І  ми, підводячи славетні руки і ще 
раз повертаючись до Моря, із власних пахв годуючи жадливі криваві морди 
темного смеркання,

До Моря наближаємось юрбою, — й серед юрби, — отим широким рухом, 
який запозичають щохвилини селянські заширокі наші стегна, ах! Ще земніші, 
аніж чернь плебейська, аніж добірне зерно Королів!

І  щиколотки наші в той же спосіб забарвлено шафраном, а долоні — баг
рянню й пурпуром молюсків на честь Моря!»

*
З ’явились Виконавиці Трагедій, спускаючись тіснинами завулків. У гавані 

вони змішались з людом, хоча й були в сценічному одінні. Вони собі дорогу про
кладали аж до самого узбережжя моря. І  колихались посеред юрби селянські 
заширокі їхні стегна. «Ось наші руки, ось долоні наші! Червоні пальці наші, як 
вуста, і рани вдавані — заради драми!»

Вони звертали до подій щоденних сяйні свої розширені зіниці, та ще повіки, 
начебто з казок, достоту схожі обрисом на човник. Між розчепірених ак
торських пальців — порожняві очниці машкари, великої, із тінями у дірах, не
мов картонна ґратка тайнописця. «Ах! Ми очікували забагато від машкари 
та від писемних текстів!»

Перемовляючись хрипкими голосами, вони лункими сходинами порту спус
калися униз. На берег моря вони несли свинець своїх білил та віддзеркалення 
великих мурів. І, потоптавши камінь, геть укритий зірками схилів та над
морських дамб, вони, нарешті, осягали крок старих левиць, осідланих нараз 
при виході з великих їхніх лігвищ...

«Ах! Ліпше б ми чинили ворожбу про гомін кроків мужа на камінні! На
решті, ми простуємо до тебе, казкове море наших прабатьків! Ось врода на
ших тіл і наших вуст! Широкі чола наші, із двійчастим опуклим обрисом, мов 
у телиць, коліна наші різьблені скульптурно, великомодульні, карбовано-ме- 
дальні! Чи ти прихильно приймеш, хвальне Море, позначені карбами стегна 
наші, задля близького визрівання драми? Ось наші груди, наче у Горгон, серця 
вовчиць під грубим полотном, і для юрби чорніють пипки наші, і живлять тлум 
монархів-дітлахів. Чи доведеться нам, задерши вгору найгрубше театральне 
полотно, живіт з ’явивши, мов священний щит, творити волохату маску лона,

Мов стиснута у кулаці героя, ухоплена за чорний жмут волосся, над виб
лиском нестримного меча, відтята голова Чужинки чи Віщунки?»

*
«Так, це був довгий час чекання та посухи, й смерть пильнувала нас при 

всіх провалах тексту, І  завеликою була нудьга між розмальованих полотен на
ших, і завеликою була відраза до всіх шанованих і вславлених творінь, під за
хистом великих наших масок!..

Вбачали наші цирки кам ’яні, як убуває крок мужів на сцені. І, певна річ, 
обтяжували нам столи із позолоченого древа усі плоди століття; авансцену з
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осібним столиком — все розмаїття вин, що надіслав їх меценат. Одначе бо- 
жисті губи вільно доторкались до інших чаш, і Море покидало, нечутне, 
мріяння і сни Поета.

Чи Море з фіолетовою сіллю таки насправді відбере у нас гордливих доньок 
слави?.. Де наш статут, і де наш текст?.. І, щоб позбутися ще раз тяжіння 
сцени, — в яких-то Деспотів, серед яких подвір їв нам випаде шукати запо
рук у наших Співтрапезників великих?

Обвічний був, за спинами юрби, на берегах, цей найчистіший гандж і чис
та скарга іншого сновиддя — найбільша спрага іншого мистецтва, найбільша 
спрага іншого творіння й одвічне підняття найбільшої із масок на обрії мужів,
о жизне Море цього найґрандіознішого тексту!.. Ти звістувало нам про зовсім 
інше людське вино, — й нараз ставало зриме, понад знеціненням всіх наших 
текстів, це невдоволення надутих губ, що тільки й виплодив його пересит, —

І  нині знаємо, щ<5 нам перепиняло життєву путь, посеред наших строф».
*

«Ми прикликаємо тебе, відпливе! Ми будем стежити, чужинна хвиле, як 
ти, заблукана, грядеш по світу. І  коли нам, вільнішим, доведеться оновлюва
тись, передчувши зустріч, ми з себе скинемо, перед людським огромом, усе 
спорядження і всяку пам ’ять.

О Море, що годуєш, наче мати, найбільше й найвеличніше мистецтво, ми 
офіруємо Тобі свої тіла, омиті в найміцніших винах драми та людських юрб. 
Ми викласти готові перед морським огромом, мов на вході до храмів, страхо
винні лахи сцени та сміховинні бебехи арени. І, наче красні доньки сукновалів 
на урочистостях трирічних свят, — чи ті, що перемішують великим жезлом 
щонайчистішу барву в чанах, або ж оті, червоні аж до пахв, що, голі, чав
лять виноґрона в діжах і виставляють кухви на шляхах, ми несемо спрацьо
вані знаряддя своїх трудів — туди, де честь і слава.

Ми радо відкладаємо убік і маски, й тирси, й скіпетри, й тіари, ми радо 
відкладаємо убік великі флейти з чорного гебану, немов ферули вісниць та ча
клунок, усі герби та повні сагайдаки, камзоли з блискітками, і туніки, і руна 
задля провідних ролей, і гарні гребені шоломів, що на них рожеві пера, й го
ловні убори, що носять варвари у таборищах, з міцними металевими рогами, 
й щити масивні із грудьми богинь, — ми радо відкладаємо убік!.. Усе для те
бе, о чужинне Море, — широкі наші гребінці святочні, немов знаряддя ткаль; 
свічада наші з карбованого срібла, мов тріскачки Утаємниченої, що пройшла 
посвяту; коштовності великі, що блискочуть у нас на плечах, формою подібні 
до рогача-жука, ще й ажурові аґрафи наші й застібки весільні.

Ми радо відкладаємо так само вуалі, покривала та завіси; полотна, вима
зані кров ’ю вбивств; шовки, заплямлені вином Монархів; і також наші посо
хи благальниць, загнуті наші жезли клопотальниць, — разом із прялками та 
світочами вдів, клепсидри наших збройних варт і гвардій та роговий ліхтарик 
охоронця; химерна лютня з черепа газелі; орли великі, золотом окуті; рясні 
трофеї тронів та альковів, із заповіданою урною та кубком, і глек води, і 
мідяна купіль, щоб гість умивсям відсвіживсь Чужинець; і срібні чаші, й слоїки 
отрути, і розмальовані шкатули Відьми, і щедрі подарунки Амбасад, і золоті 
футляри для послання, й листи від перевдягненого Князя, — разом із веслами 
кораблетрощ, із чорними вітрилами пророцтв і смолоскипами жертвоприно
син; так само разом з королівським знаком, із опахалами бучних тріумфів, ра
зом з багрянню шкуратяних сурм, що підіймають їх Вістунки наші... Всі 
немічні знаряддя драми й казки ми радо відкладаємо так само!..

Проте ми зберегли, — обітоване Море! — не тільки деревну твердінь 
підошв, а й кільця золотих браслетів наших, що в нас, коханок, на зап ’яс- 
тях сяють, — для скандування всіх творінь прийдешніх, грядущих найве- 
личніших творінь, для їхнього нового тріпотіння та для піднесень їхніх не
тутешніх».

*
«Убозтво! Злидні!.. Ми молитись ладні, аби перед морським огромом нам 

були обіцяні нові творіння: творіння найпрекрасніші й живлющі, чудесні,
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життєносні й невмирущі, — великі 
твори, гідні та достойні, великі твори, 
вільні й непристойні, відкриті всім 
людським розбоям, всій сваволі, верну
ти здатні нам весь смак людської долі, 
як вільний крок мужів лунає на камінні.

Найґрандіозніші творіння на арені,
— такі, що вже несила розпізнати ні 
родоводу їхнього, ні раси... Нехай прой
має нас іще великий стиль, у наші роки 
виснаги й знемоги, і він до нас долинув 
би з-за моря, з найбільшої прийшов би 
далини... Нехай єднає нас потужний 
ритм і метр — з огромом оповіді про 
всі речі світу, аж за всіма речами цьо
го світу, і в нашому єстві хай зрине 
ширший подих, аби подібний був він до 
самого моря, з його великим подихом 
чужинним!

Та про віршований потужний ритм 
і метр, біля кордонів наших, — хай не 
знають. Навчи нас, о Могутносте, — й 
повідай верховний вірш найвищого порядку, яви нам тон найвищого мистец
тва, чудесне Море величавих текстів! Навчи нас найповажніших звичаїв, — 
нехай даровано нам буде міру, котра, на черлені гранітів драми, відкриє гідну 
захвату годину!.. Посеред плину володарних вод хто нині здатен відродити 
нам велику фразу, взяту у народу?

І  наші стегна, видні серед хвиль, стискаються, збентеженням зайнявшись 
од щонайдальших порухів юрби. Нехай ще раз покличуть нас на камінь, — із 
нашим кроком Героїнь Трагедій! Нехай ще раз повернуть нас до моря, на веле
тенський лук із голого каміння, де сцена — тятива; хай нам вкладуть до рук, 
заради величі мужів на сцені, великі тексти, чутні з наших вуст: запліднені 
паланням блискавиць, оскаржувані грозами й громами, немов обпалені мор
ською кропивою, роз ’ятрені ядучістю медуз, — там, де з вогнями простору 
спливають великі сповіді сновидь і мріянь, великі завойовництва душі. Там 
тонко свище спрут розкошування, там зблискує сама жарина горя, неначе 
фіолет морської солі в зеленім полум’ї уламків суден... Обітниці, пора вас оз- 
наймити! — Над вільні обшири усіх порогів, над величавість фраз Творця Тра
гедій, у найсвятішім золоті вечірнім, ми ще заскочимо зненацька понад тлу
мом,

Неначе понад Муром кам ’яним, на високо простертих сторінках морської 
просторіні й небосхилу, — ці довгі каравани каравел під пружністю вітрил, 
які нараз обходять вістря Мисів, — саме в час, як розгортається на сцені дра
ма...»

*

«Ах! Голос наш був голосом Коханок! Хто нас, Служниць, провідає у сховах 
великих наших кам ’яних покоїв, між лампою й триніжником залізним тієї, що 
висмикує волосся? Де наш статут? І  де наш текст? Хто той Володар, що 
відновить нас у всемогутті прав і привілеїв? Де ж Той, — ах! нам не тер
питься уздріти! — хто опанує нас, і піднесе, ще повних нарікань, над перехре
стя драми, мов гілля дуже над портали храмів?

Ах! Тільки б він прийшов до нас — із Островів або, можливо, з моря, — 
Той, хто утримувати буде нас в обладі власної потуги й сили! Нехай він опа
нує нас, живих, — або над ним ми будем панувати!.. Він, чоловік новітньої по
стави, байдужий до свого владарювання, походження свого та родоводу: і пур
пурові мухи його ночі іще опалюють йому повіки... Нехай громадить він своєю 
міццю великий плин речей, що суне крізь століття!

За потаємними судомами орлиць в утробах наших будемо вчувати набли
ження, близьке і деспотичне, — немов похмурість подиху на водах, таємне
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ремство генія, що в далях угадує сліди своїх богів... Дослівне, текстуально 
точне Море, —

Новітнє, розкривається на власних великих фоліантах із каміння. І  ми не 
переоцінили шансів письмен і текстів!.. Отже, наслухай, людино, вірна всім 
богам: Століття звертає власні кроки до арени. — І  ми, шафранові високі 
доньки, серед скривавлених нарад смеркання, забарвлені вогнями вечорів аж до 
найтонших жилок нігтів, ми піднесемо вище руки наші, повиті славою, — ту
ди, в бік Моря!..

І  ми жадаємо нової ласки, — задля великої віднови драми й задля величчя 
мужа на камінні».

IV

Патриціанки також на терасах...

Патриціанки також на терасах, і чорнява тростин — у них в долонях:

«...Прочитано всі книги наші, і виснено сновиддя наші, — виходить, отже, 
тільки це й було? Де наш тріумф, і де.наш вихід? Де те, чого нам так забра
кло, і де поріг, не знаний нам?

Шляхетносте, ти нам брехала; походження, ти нас запродавало! О сміх, 
мов кречет золотий над згаром наших спалених садів!.. Серед мисливських 
Парків вітер носить пір 7ни мертві голосного ймення.

Якогось вечора зникали потужні пахощі троянди, і колесо ставало зриме 
на свіжих виломах каміння, і смуток промовляв нечутно вустами мармурових 
статуй. (Останній, хто співав за ажуровим ґратчастим злотом наших заго
род, Негр, погубитель наших левенят, сьогодні ввечері дозволить відлітати 
великим нашим виводкам азійським.)

Та Море зоставалось поруч, — нам ніхто його не називав на ймення. І  
стільки хвиль лягало до постелі, аж на тривкі помости з наших кедрів! Чи 
справді так, чи це насправді так, — з усеосяжним віком моря у наших погля
дах жіночих, з розжевреним світилом моря у наших шатах вечорових,

І  з праведним усім визнанням моря, у найчутливішому місці наших тіл, — 
обачносте, чи це насправді так, — щоб нас трактовано було, немовби ми за
лишались довго там, ще далі від тисів та від смолоскипів двору та від пане
лей з туї або кедру, посеред жмутків паленого листя?..

Якогось вечора, під дивний гомін святочних тлумів на кордонах наших, як 
покидає честь славетні чола, лиш ми одні відходили нечутно з терас, з ото
го боку вечорів, де чути, як зростає рівень моря біля кордонів наших каменя- 
стих...

Верстаючи шляхи до величезних кварталів забуття, до улоговин великих 
парків, до камінних щаблів на березі ставка, до водопою, де плату дістає До
глядач стаєнь, — там віднайшли ми брами, там наш вихід.

І  ми з ’являємося раптом з того боку землі, з отого боку вечорів, де чути, 
як зростає рівень моря, аж біля наших погранич надморських...»

*
«Разом із блиском нашого каміння, разом з нічними нашими скарбами, на 

самоті, і ледве що не голі у нашому святочному вбранні, ми наближалися до 
білості карнизів понад морями. Там, земні, — простерши

Найдовші лози наших сновидінь аж до чутливої межі розриву, спирались ми 
на темний мармур моря, неначе на скрижалі чорних магм в оправі мідній, де 
одмінюються знаки.

Тут, на порозі завеликого Порядку, тут, де Сліпець вершить богослужіння, 
ми повиваємо свої обличчя сновиддями батьків. Отак, як часом згадати мож
на ще не знаний край,

Нам пригадалася земля родинна, в якій ми зроду-віку не бували, нам ко
ролівська пригадалася місцина, серед якої ми не засідали,

І, ледве ступимо на свято, в нас на чолах вінець чорніє із соснових шишок».
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*
«О Море передвість, здригайся у наших звоях шлюбної білизни! Безжальне 

Море під своїм тканням, о Море, що наслідують тебе жінки, заглиблені у пра
цю на височіні лож коханок чи дружин!.. Лиха неприязнь, що владує нами,

Для нашої любові не завада. Нехай худоба сплоджує страхіття перед са
мою маскою твоєю! До іншої належимо ми касти, — ми бесіду провадимо, в 
руках своїх підносячи каміння драми: ми споглядаємо жахи й шаленства, про
те потворності в дочок своїх не вклавши.

Тривоги сповнені, ми любимо тебе, як Королівський Табір, де біжать в оз
добах злотних білі суки горя. Жадливі, люто заздримо тобі, що володариш по
лем чорних маків, — це там заякорилась блискавиця. Палаємо до тебе, безсо
ромні, нечистою жагою і вві сні ми зачинаємо твої творіння.

Для нас віднині ти — і не настінне зображення, і не оздоба храму: але, між 
натовпу твого листов ’я, неначе у юрбі твоїх людей, — і найвеличніша троян
да шлюбу, і найвеличніше ієрархічне древо, — немов велике дерево спокути на 
схрещенні шляхів навалі вторгнень, —

Де мертву заколисують дитину, разом із золотими баклажками, з улам
ками мечів і царських берл, посеред чорних глиняних облич, та кіс, що в них 
заплетено солому, та гілочок червоного коралу, — де змішано приносини офірні 
зі здобиччю трофейних обладунків.

Так, інші бачили твоє лице, обличчя полудневе, де раптово заблискує 
жахітна велич Предка. І  той вояк, який невдовзі згине, вві сні береться до 
твоєї зброї, і в роті в нього чорний виноград. І  спалах твій морський, і сплеск 
потужний — в шовках меча та в сліпоті світання,

І  присмак твій морський — у тому хлібі, що з ним посвячують у щонайви
щий сан, і в тілі тих жінок, які проходять обряд посвячення й коронування. 
«Тепер свої таблиці династичні мені відкрий», — промовив так герой, відшу
куючи власну леґітимність. А страдник, вирушаючи на море: «Там — грамо
ти мої про громадянство».

Достойне похвали твоє обличчя, лице Чужинки в першім молоці досвітньої 
години, — ранок, зимний від зеленавих перламутрів, саме в час, коли серед 
гірських шляхів монарших мандрів нас поворот історії нараз виводить, між 
двох Мисів, на німотну й неждану зустріч з просторінню вільних вод.

(Розрив! Урешті-решт — розрив земного ока, і вимовлене слово, між двох 
Мисів, про перла нагород, але й про наші трагічні сходження на кораблі, у  
сріблом оторочених одіннях... Підносять нефи ввись, у напівнеба, еліту мар
мурів великих, височезне крило будівлі, і чорніє бронза супутниць їхніх, ах! 
увесь тягар посудин золотих, із карбом наших предків, і стільки золота і 
срібла у монетах зі знаком візника або тунця!)»

*
«Отак ми піддаємось — ми, земні, ми, співучасниці, ми, з узбережжя... Ко

ли ж належить нам нести ще далі свій гріх народин, — хай тоді юрба, коло 
самого порту, відкриває нам доступ до нескорених доріг.

Ми цього вечора навідати готові античну сіль святної драми, — море, ко
тре одмінює свій діалект побіля всіх великих брам Імперій, і це так само мо
ре, що не спить край інших брам, це море в нас самих не спить і живить на
ше зчудування!..

О честь і Море! І  розкол Великих! Осяйність чвар усупереч Століттю... Чи 
то не пазур твій у нас на грудях? Ми осягли тебе, о знак богів! Ми вирушаємо,
о королівська путь! О триєдиний ряд, і піна квітування, і дим освячення по
серед вільних вод,

Мов на гарматному майдані Вінценосця, на розмальованих шляхах півос
тровів, укритих білістю великих пасмуг — магічних знаків, триєдиний ряд 
розквітлих кактусів, полуменистий вибух столітніх квітконосних стрижнів, 
спалах серед усіх торжеств передвечір’я!..»
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V
І  Поетеса, власне, її мова

І  Поетеса, власне, її мова:

«О гіркота, велика ласка! Де ще духмянощі палахкотять?.. Коли закопано 
зернину маку, ми, нарешті, обертаємось до тебе, безсонне Море всього, що жи
ве! І  ти для нас — поважна річ, безсонне, неначе кровозміс під запиналом. І, 
кажемо, ми бачили його, — ми споглядали Море, що несе жінок, прекрасніших, 
аніж недоля. І  ми не відаємо більше, аніж ти, і величаве, й достохвальне,

0  Море, ти, що в наших сновидіннях розбухло, наче безміри хули, немов свя
та низотність, ти, що тиснеш на схили й мури нашого дитинства, немов 
стидка пухлина й біль божистий!

В утробах наших — виразка, неначе печатка привілеїв, так, любов з вус
тами ран, достоту кров богів! Любов! Любов самого бога, схожа на лють 
клятьби, великі пазурі, що роздирають нашу плоть жіночу, понад огромоМ вод
— леткі рої самого духу... Ніжносте, гризи,

Аж до цієї неприступної душі, що зроджена на схилах перевалів, на вип
нутій великій арці гирл — цей біль, який жінкам проймає серце, мов полум ’я 
алое чи пересит багатія між мармурів його та чаш, що різьблено їх з плави
кового шпату.

Година повстає у нашому єстві, і ми її ніяк не завбачали. І  то занадто вже
— на ложах ждати, коли впадуть домашні смолоскипи. Постання наше — від 
оцього смерку, і також наше віросповідання. Смак кедра й ладану тримає й 
досі всіх нас посеред лав прихильних Міст, але смак моря на вустах у нас.

1 запах моря — у білизні нашій та в ложах наших, в осередді ночі, і з ним 
ідуть до нас докори та підозри, над усіма альтанами землі.

Нехай щасливі будуть кроки ваші, о божества порогу та алькова! Ви, Одя- 
гальниці та Перукарки, незримі Охоронниці, о ви, що на громадських цере
моніях сідали позаду нас, аж до морських вогнів підносячи свої великі люстра, 
свічада, сповнені привиддям Міста,

Де ж ви були в той вечір, коли ми порвали сув’язь із хлівами щастя?

Так само ви, що нині зовсім поруч, божисті гості даху та терас, — Воло
дарі! Майстрове батогів! Навчителі танків серед Величних, навчителі жахань 
і дивувань, — о ви, котрі високо несете жіночий лемент, зойки серед ночі.

Вчиніть-но, щоб в один із вечорів нам пригадалося все дійсне, все гордливе, 
що спопеліло там, що з моря йшло до нас, і що аж звідти надійшло до нас.

Поміж усіх речей недозволенних, і тих, що переходять межі глузду...»

VI
І  ця незайманка серед Жерців

І  ця незайманка серед Жерців:

«Пророцтва! Віщі рокування! Блукання вуст звістовних по морях, і все, що 
сковує, під шумовинням,, народжена й не вивершена фраза...

Дівчата, зв ’язані біля підніжжя Мисів, приймають там-таки послання. 
Нехай же змусять їх мовчати поміж нами: адже так ліпше висловлять вони, 
як посередниці, веління бога... Дівчата, зв’язані біля підніжжя Мисів, немов 
при дишлі колісниць...

І  нетерпіння — на гладіні вод, стосовно слів, які баряться злетіти з на
ших вуст. І  Море на камінні омиває нам очі, що палахкотять від солі. І  на 
камінні, що не має статі, побільшуються очі — зір Чужинки...»
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*

«Ах! Чи то все — не лет щасливих бульок, які оспівують жадну годину, які 
оспівують сліпу годину? І  море це — невже достоту море, що в нашому єстві 
розкопує мілини і мовить нам про інші пісковини?

Причетних більше на воді, причетних більше під водою, аніж Поету ма
риться у снах!.. Самотність, о велика щедрість!Хто ж пошанує нас і випус
тить на волю Сестер незримих наших, полонянок під білиною шумовиння? — 
Битви роїв і зонтиків квіткових, крутійства норовистих крилець та безліч 
трощених уламків крил,

Ах! Безліч доньок у  заковах, ах! стільки доньок у вудилах, і стільки доньок 
під давилом, — дорослих доньок бунтівливих, дорослих доньок уїдливих, 
сп ’янілих од вина зелених трощ!..»

*
«...Про це сини згадають ваші, про це згадають доньки їхні, разом із їхніми 

синами, — як на пісках нове поріддя у далині ступало швидше, ніж ми, не
погрішимі Діви.

Пророцтва! Віщі рокування! Укритий каптуром орел Століття вигострює 
свій дзьоб наждаччям Мисів. Дедалі важчають зчорнілі клунки на споді дико
го шатра небес. І  дощ на островах, повитих ряхтливим сяйвом, змерхлим зо- 
лоттям, раптово проливає біле зерно, увесь овес добірного послання.

Чого б жахатись мали ви послання? Жахатись подиху великого на водах, і 
віщого перста блідої сірки, і чистого насіння чорних птахів, таких маленысих, 
що жбурляють їх в обличчя нам, немов клаптики снів і чорну сіль несхибного 
провістя? (Імення — грозяне, й відміна — пелагічна, і лет заблуканий, мов у  
нічних комах.)»

*

«... Воістину, воістину є речі, що їх сказати треба неодмінно заради сла
ви нашого століття. Воістину, на зламі всіх речей є дивна гострота, мов на 
уламку меча цей смак сухої глини, рівно ж — крицевого начиння, що незмінно 
вустам шляхетним буде за спокусу.

«Я прагну, прагну, — задля вас, — речей чужинних і далеких», — такий був 
крик морського птаха в час його найвищих парувань небесних! І  жодна річ те
пер не має сенсу посеред ярмаркової землі... Для нас — великий Континент 
морський, та аж ніяк не шлюбний суходіл, з його потужним духом тригоне
ли; для нас — безмежний вільний край морський, та аж ніяк не схил звичай
ної людини, котру засліплюють домашні зорі.

І  разом з нами славлено і Тих, що серед узбереж, — чий бруд водорослин- 
ний їх робить схожими на кинуті барлоги, посеред смороду священного, що 
вгору здіймається понад безмір ’ям вод, — як іпомея, квітка піскова, 
одмінюється в черлень гіацинту, і море прибирає знову й знову своїх стра
хітних барв жертвоприносин, — здолають підвестися й, мов вітрила, напру
житись на щонайвищих реях!..»

*

«...Яскраве полотно розпущених вітрил осяяне у глибочіні неба, котре 
змінити ладне паруси. І  гомін тихне в нашому єстві під гребенем залізним. Та
кож море здіймається у нашому єстві, неначе в найпустельніших комірках ве
ликих скам ’янілих мушель...

О Море, що з наближенням до нього стають сіріші очі у жінок, і ласка, й 
подих більші, аніж море, і ласка, й мрія більші, аніж подих, — уже до наших

17



скронь гряде прихильність з такої далини, — вона присутня в невпинності ре
чей, які прийдуть,

Немов священна слина й вічний сік. І  ласка — лиш у співі, а не в стилі; в 
безсилім подиху, не у вимові. І  радощі буття відповідають великим радощам 
безкраїх вод...»

*
«...Понад суворим Океаном злива вже сіє власні клопоти про воду: так са

мо кліпають повіки божі. Понад суворим Океаном злива світлясто міниться: 
отак і небо повніє в чеках рисових полів. Дорослі доньки, зв'язані живцем, схи
ляють голови під ваготою оранжевих од злота сірих хмар.

І  часом море, мирне, в кольорах щонайповажнішого віку, неначе змішане з 
досвітнім сяйвом, подобу власну пильно споглядає в очах новонароджених ма
лят; або ж, допитливе, повите золоттям, себе спостерігає у вині.

Або ж, в одінні сірого пилку, немов окрите вересневим прахом, воно цнот
ливе, і ступає, голе, по неозорих попелищах духу. То хто ж дказати може нам 
на вухо про найпитоміше, правдиве місце?..»

*

«...Вчуваємо, — нас окликають стиха, — щось найвіддаленіше й водночас 
близьке у нашому єстві, у глибині, мов найчистіший спів Етезіанки на щонай
вищім гафелі оснастки. І  ніжність — у великому чеканні, але не в подихові і 
не в співі. І  все це якнайменше надається до оповіді, й нам заледве чутне... 
Вже ліпше німувати, і вуста нехай відсвіжують маленькі мушлі.

О Мандрівці посеред чорних вод, ви, що рушаєте шукати храми, пливіть і 
височійте, — не муруйте. Земля, із брилами вже вільного каміння, прийшла 
сама, скидаючи вбрання, на спади цих великих вод. І  ми, Служительки вже 
вільні, той же шлях верстаємо, й гордливо ноги наші долають безупинний плин 
пісків.

Шовкоподібні з \яви голих глинг таких білястих і солодкуватих, клейкі розрізи 
мерґелевих товщ, таких білястих і солодкуватих, випереджають нас, жінок 
півсонних, у нашому поході в бік землі. І, босими ногами стаючи на пруг розмок
лої нічної тверді, — так уночі долонями сліпець намацує укриті снігом знаки, — 
ми поспішаємо услід за чистим, майстерно витвореним взором мови: рельєф, 
опуклість головного мозку, священні звивини півкуль ембріонального дитинства...»

*

«...І зливи відійшли, і вже ніхто про них не ставив запитання. За ними — 
довгі почти передвість відлинули, за дюни, розпускати свої великі запряги. 
Мужі, набряклі ніччю, покидають ниви. Важкі тварини, парами йдучи, зна
ходять самотужки шлях до моря.

Нехай же проклинають нас, о море, якщо ми теж голів не повернули!..
Солона злива вже гряде до нас, з морського обширу. І  це — світання зеле

ної води на суходолах, чотири рази зриме впродовж року.

Ви, діти, що на голови собі кладете водяне широке листя, — також і ви 
нас візьмете за руку, посеред півночі зеленої води: Віщунки, вільні, знов зі зли
вами відходять, аби ввігнатися у рисові поля...»

(А там! Що так хотіли ми сказати, чого не спромоглися ми сказати?)
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VII

У вечір, з ’явлений божистою рукою...

У вечір, з ’явлений божистою рукою серед досвітніх милувань, між Ост
ровів, — це наші доньки окликають тричі дочок із інших узбереж:

«У вечір цей — пломіння наше, серед надморських узбереж!.. І  шлюбний наш 
союз — в останній вечір!..»

*

«... Це наші матері, з грудьми, немов у Парок, сидять у кріслах кедрових, 
вжахнувшись котурнів драми, серед рогози тінистих ботанічних парків, — бо 
полюбили завеликою любов ’ю, аж до нестримного завзяття жовтих ос, 

Палюче Літо, котре губить пам ’ять посеред білих заростів троянд.
Ми, з тоншим станом і з чолом гострішим, пловчині, припнуті до холки 

хвилі, вже підставляємо прийдешнім брижам свої квапливіші й раптовіші ра
мена.

Ні аспид, ні стилет вдовиний у наших кошиках легких не сплять... Заради 
нас — цей свист Століття у путі, і все його чудове струменіння,

І  весь його морський великий крик, ніким не чуваний ще й досі!
Гроза з очима тирличевими не годна прискоромити наших мріянь. Відтак 

увесь прибій самої драми, що лине нам услід, віднині буде для нас, немов 
кипіння шумовин або язик сільського мужлая побіля наших щиколоток голих.

Цікаві, ми очікуємо пильно, — ждемо на перший ляскіт батога! І  шабля, 
що танцює над водою, немов ославлена Князева донька на паперті, перед усім 
народом, —

Заховує для нас лише ряхтливу і жизну діалектику, — неначе 
Серед живого спалаху великих смарагдів у пітьмі родинних сховів...»
*

/  той, хто витанцьовує бібасу впродовж семи алкіонічних днів, одного ве
чора вчуває нехіть серед сповільнених танечних ритмів, — відраза раптом 
пойняла б його,

Якби не вступ, потужна з ’ява хору.
Неначе море, що невтримно крушить дебелі брили власних хвилювань, ве

ликі хвилі-ідоли, що сунуть хибкими кроками рогатих масок.

Ми завтра будемо ретельно шнурувати свої високі черевики драми, і ста
немо віч-на-віч, без оздоб, з великим молочайним квіттям шляху; але сьогодні 
ввечері, босоніж, в самих сандалях нашого дитинства,

Ми до останніх сходимо долин дитинства нашого, на берег моря, — 
Тернистими стежками, де тремтять жовтаві пластівці старої піни, з пе

ром і пухом виводків колишніх.

Велика приязнь! Приязнь із усім, чим ми були: із піною, й крилом, з роздер
тим пір ’ям крилець над водою, із блиском солі та величним сміхом безсмерт
ників понад двобоєм вод,

І  ми самі, пловчині, у безмірнім
Одінні з білого пера!.. І  все безмірне зелене плетиво; і вся безмірність ажур

них позолот, котрі колишуть, під товщами води, вік золота й бурштину...
*

Якогось вечора, що має колір синястих пролісків та скабіоз, коли зелена 
горлиця бескеття вивищує біля кордонів наших щасливу скаргу водяної флей
ти, — й приморська цинерарія віднині — вже не листок, якого стережуться, 
і птах морського обширу віднині таїть від нас пронизливий свій зойк, — 

Якогось вечора, з чолом теплішим, аніж теплінь у нас під поясами, коли
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далеке гавкотіння Парок між пагорбів опуклих засинає, — і Клелія, співочий 
дрізд садів, уже не казка, що нагонить острах, і море, поруч, наше від наро- 
дин, —

Назвали ми прекраснішу годину, аніж ота, як наші матері своїх найкращих 
доньок зачинали. Плоть, цього вечора, насправді бездоганна; й небесне узливан- 
ня нас омиє, подібне до рум ’ян... Це ти, любове! Нічого випадкового нема!

Хто не любив удень, любитиме в цей вечір. А хто на світ народиться в цей 
вечір, до нас причетним буде назавжди. Жінки до себе кличуть у цей вечір. І  
брами відчиняються на море. І  чималі окремішні покої займаються при смоло
скипах смерку.

Перед надморським вітром відкривайте всі ваші глеки запахущих трав! 
Пухкі рослини тішаться собою на мисах, в осипах маленьких мушель. І  мав
пи, синяві, з червоних скель спускаються, шпичастих смокв нажершись. І  
муж, який вирізьблював із кварцу велику чашу для жертвоприносин, кладе 
офіри звогненому морю.

Там, угорі, де кличуть нас, — ясні жіночі голоси, на всіх порогах, — в ос
танній вечір! — і одіння наші прозорі на постелях, що овіяв надморський віте
рець. Там, угорі служниці наші вийшли погуляти, і швачки наші йдуть, аби 
подбати про нас, жінок, і про нічну білизну нашу.

/  на столах у нас — білизни свіжість, і, в цей останній вечір, срібний по
суд уже добуто з подорожніх скринь... Кімнати наші вікнами до моря, і до 
відчинених покоїв вечір занурив ідольську свою долоню. По храмах, де не слу
житься відправа, де сонце мертвих тихо розкладає великі в ’язки золотого 
хмизу, дорожнім порохом укриті мули стають під арки внутрішніх дворів.

*

«...І це година, о живі! — коли вітрець вже ладний відступити щастя ос
таннім подихам земної тверді. /  древо, окільцьоване, як раб, розкрити хоче 
шелестке листов ’я. І  наші гості губляться на схилах, — вони шукають вихо
ду до моря, жінки шукають квіт пахких лаванд, а нас омито узливанням 
смерку... Нема грозьби у вечора на чолі, саме лише морське велике небо, що 
повне білістю сови-білянки. На Сході виринає місяць з м ’яти. Червона зірка 
там, на спаді неба, мов жеребець, що сіль покуштував. І  чоловік із моря — в 
наших снах. Приходь, бери, — з-поміж мужів найкращий!..»

VIII
Чужинцю, ти, чиє вітрило...

Чужинцю, ти, чиє вітрило задовго йшло вздовж наших узбереж (і чути 
інколи вночі скрипіння твоїх потужних корабельних блоків),

Чи ти нам скажеш про свою біду, чи скажеш, хто велить тобі тепер, у 
найтепліші вечори, на звичній землі отаборитись поміж нами?

*

«Посеред чорно-мармурових бухт, там, де вилуплюються білі пташенята, 
Було вітрило з солі, й пазурі були легкими. Чи були сновиддям для нас такі 

безкраї небеса?
Луска, тонка луска з божественної маски,
І  посмішка у долях, на воді заказаних великих вогнищ лепри...

Вірніший, ніж перо, що позбулось крила,
Вільніший, ніж любов при втечі смерку,
Ти бачиш власну тінь на вистиглій воді, нарешті, звільнену від свого віку, 
І  дозволяєш кітві звістувати права серед підводної еклоги.

Пір Чна біла на воді темнавій, пір Іна біла на шляху до слави 
Нам раптом завдає тяжкого болю, — щонайбіліша, і така, надвечір... 
Мандрівні пера на воді темнавій, трофейна здобич того, хто сильніший, 
Чи скажуть, Вечоре, вони тобі, хто довершився там, хто збувся там?
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/  вітер розмітав високі землі із присмаком арекової пальми та мертвих во
гнищ, мандрівцем невтомним,

Славетні Дами на вершинах мисів до вечорових вогнищ обертали прошиті 
золотом широкі ніздрі,

І  море ще раз лагідним ставало із кроками правдивого величчя.
Чи буде ще раз нам простягнута рука, долоня кам’яна самої долі?..

На ваших узбережжях морський криптум
Виношував смак плоті, смак єдиний між інших кшталтів радісної плоті, 
Й сама земля, волаючи щосили на власних ніздрюватих узбережжях, між 

терня спраглого й живих троянд
Буйнбго шумовиння, задля нас була легка, й руїнніша стократ,

Аніж білизна жінки у сновиддях, аніж душі білизна у сновиддях».

IX
Занадто є вузькими кораблі...

Коханці, ви, що пізно надійшли, посеред мармурів і бронзи, аж тоді, коли 
видовжується щонайперше пломіння вечорової години,

Коханці, ви, що німували у лоні чужоземних юрбищ,
Ви цього вечора також складете належне свідчення на славу Морю:

___1
...Занадто є вузькими кораблі, вузьке і наше ложе.
Безмежний обшир вод, але ще далі імперія простерлась наша
Посеред замкнених покоїв пожадання.

І  з нами Літо, що приходить з моря. І  тільки морю ми оповімо,
Наскільки почувались ми чужими серед святочних ритуалів Міста, і що то 

за світило підіймалось із глибини підводних святкувань, —
Воно якогось вечора прийшло до нас на ложе, прагнучи дістатись аж до 

самого ложа божества.

Даремно нам свою границю накреслює близька земля. Та сама хвиля ко
титься по світу, та сама хвиля від падіння Трої

Докочує до нас округлість власну. Серед великих обширів, у  далях нам по
дув цей був з ’явлений колись...

Якогось вечора великий гомін серед покоїв розлягався: смерть, під звуки му
шель, не була б чутніша!

Любіть же, о подружжя, кораблі; та ще безмежжя моря у покоях!
Якогось вечора оплакує земля своїх богів; і чоловік полює на рудуватих 

звірів; і міста виснажуються, і жіноцтво снить... Хай завше буде біля наших 
брам

Світання неокрає, зване морем, — еліта крил і заколоти збройні, любов і 
море при одному ложі, любов і море на одному ложі, —

/  чутний діалог серед покоїв:

1 -

«... Любове, о любове, що несеш у високостях зойк моїх народин, які ж ве
ликі пролягли моря, — задовга до Коханої дорога! — Потоптано лозу на узбе
режжях, благодіяння піни — в кожній плоті, і бульбашки співають на пісках... 
Хвала і честь божистому Завзяттю!

Ти, мужу, повен спраглого бажання, знімаєш з мене одіж; ти володар, і ви
щий спокій твій від супокою володаря вітрильника при кермі. І  забагато впа
ло полотна, і жінка пожадана й потайна. Відкрилось Літо, чий пожиток —
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море. І  моє серце відкриває жінку перед тобою, і вона свіжіша від плескоту 
зеленої води: насіння й пружний сік моєї ласки, і кислота, і молоко, і сіль із 
кров’ю найживішою, — і йод, і золото, і також присмак міді, і гіркота, — 
заховане все море в мені, неначе в материнській урні...

Народжений від моря чоловік простягсь на узбережжі мого тіла. Нехай він 
освіжить своє обличчя з самого джерела, що б ’є в пісках; хай веселиться на 
моєму полі, мов бог із витатуюваним листям шорсткої папороті... Хочеш пи
ти, моя любове? Біля вуст твоїх я — жінка, я новітніша від спраги. Моє об
личчя у твоїх долонях, немов серед долонь кораблетрощ, так само свіжих... Ах! 
Нехай тебе посеред ночі теплої овіють мигдальна свіжість, смакота світан
ня і найпервісніше пізнання плоду, що визрів на чужиннім узбережжі.

Я марила, в якийсь із вечорів, про острови, від мріянь зеленіші. І  мореплавці 
сходяться на берег, шукаючи блакитної води; вони вбачають посеред відпли
ву застелене, піщане й плинне ложе: деревовидне море там лишає, зав ’язнув- 
ши, ясні відбитки листя, немов велике віття пальм потяте, немов великі при
страсні дівчата, що їх воно вкладає, у сльозах, розпатланих, з пов ’язками на 
стегнах.

І  саме там — подоби зі сновидь. Одначе ти, високочолий мужу, ти, що ле
жиш серед реальності сновидь, тамуєш спрагу просто з круглих вуст і відаєш 
пунійські їх покрови: серце опунції, і плоть гранату, і смокви африканські, й 
плід азійський... Плоди жіночі, о моя любове, це більше, ніж плоди самого мо
ря: від мене, на якій нема оздоб ані рум ’ян, перебери завдаток, оці приносини 
морського Літа...»

*
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«... У чоловіка в серці — самота. Ось дивний чоловік, без узбережжя, по
ряд із жінкою, береговою. І  сам я — море, на твоєму сході, немовби з золотим 
твоїм піском був змішаний, — нехай я рушу в путь і забарюсь на березі 
твоєму, серед сповільненого розгортання твоїх колечок глиняних, о жінко, що 
постаєш і тут-таки зникаєш разом із хвилею, котра тебе зродила...

Ти, ще цнотливіша, тому що гола, чиє вбрання єдине — власні руки, о ні, 
не Діва ти з глибин великих, ти не Звитяга з мармуру чи бронзи, котру із ам
форою витягають морські поденники, вловивши в повні морських водорослин 
чарунки сіті; ти — плоть жіноча край мого обличчя, тепло жіноче, що його 
вдихаю„ ти — жінка в сяйві пахощів своїх, подібних до рожевого пломіння між 
напівзімкнених тендітних пальців.

І, наче сіль, розчинена у хлібі, морське начало у тобі самій, стихія моря у 
твоєму схові витворювали твій щасливий смак наближеної із любов ’ю жінки... 
і запрокинуте твоє лице, твої вуста — це хліб, пахкий наїдок у глибині човна, 
посеред ночі. Мій подих вільний над грудьми твоїми, і звідусіль підносяться по
лотна бажань ненатлих, наче в час припливу, під місяцем близьким, коли са
ма земля-самиця віддається морю, поступливому й повному жаги, її скраша
ють бульбашки марем, болотяних ставів; відкрите море несе над випасами 
гуркіт норій, і повна ніч зачаттями і квіттям...

Моя любове, ти, зі смаком моря, — хай інші будуть по глибоких долах па
сти еклогу, віддалік од моря, — буркун, меліса, м ’ята, і теплінь рослинна ма
теринки й бурачка, — і дехто там говорить про бджільництво, а дехто ще
— про каракулівництво, і фетрова вівця цілує землю в затінні мурів чорного 
пилку. В час, як зав ’язуються персики, у час, коли піде ’язки для лози готові, 
я конопляний вузол розрубав, що ним утримувано корабель на спускових похи
лих полозках, в його місткій колисці дерев ’яній. Моя любов — далеко на мо
рях! І  мій нестерпний опік — на морях!..
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Занадто є вузькими кораблі, вузький і наш союз; ще вужча міра твоя, Ко
ханої незрадне тіло... І  що ж таке це тіло, як не образ, і не сама подоба ко
рабельна? І  лодь, і шлюпка, й бистра бригантина, збудована, аби обіт здійсни
ти, разом із серединним власним війстям; сотворене на каравельний взір, ок
реслене як досконалий обрис, воно подвійний вигин слонокості здає на волю 
кругляви морської... За всіх часів майстерні корабели в той самий спосіб 
з ’єднували кіль з набором всіх шпангоутів і флорів.

Кораблю мій, чудесний мій кораблю, ти на шпангоутах своїх осів, пронося
чи тягар людської ночі: для мене ж — корабель, який везе троянди. Ти на про
сторах рвеш офірний ретязь. І, смерть зневаживши, верстаємо ми шлях 
акантів чорних, крізь черлене море... Не зміряти світанку, тобто моря, не 
зміряти і просторіні вод; і на землі, яка зробилась сном біля фіалкових кор
донів наших, найбільша хвиля у найдальших далях повстала, гіацинтами 
вквітчавшись, така подібна до юрби коханців!

Немає вищої неправедної влади, аніж у кораблі любові».

З
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«... Під язиком твоїм у мене чисті зуби. Ти — мого серця вагота, і ти вла
дуєш моїм тілом. Володар ложа, о моя любове — достоту як володар корабля. 
Кермо податне під його рукою, ласкава хвиля, що в його обладі. Здається, інша 
жінка у мені нечутно стогне разом з такелажем... Та сама хвиля котиться по 
світу, та сама хвиля, що до нас сягає в найдальших далях світу й його віку... І  
стільки хвиль, здійнявшись, звідусіль, — у нашому єстві торують шлях...

Не будь володарем моїм суворим, не рань мене безмовно і невловно, — кер
маничу меткий, коханче дбалий! Бери, володарю, бери від мене ще більше, ніж 
мені даруєш сам. Кохаючи, невже ти не схотів би коханим бути?.. Я вчуваю 
острах, живе тривога під грудьми моїми. Буває так, що серце чоловіка у да
лині впадає у оману, і вже з-під дуг його очей видющих, неначе з-під великих 
арок мосту, ввижається найбільший обшир Моря, що височіє серед брам Пу
стелі...

О ти, до кого йде, немов до моря, все найвіддаленіше, все верховне, я ба
чила, як зрослі твої брови простерлись далі від самої жінки. Чи ніч, серед якої 
ти пливеш, свій острів віднайде, свій певний берег? Хто ж у тобі-самому, по
всякчасно, себе зрікається, від себе відтручає? — Та ні, я бачу, як ти 
посміхнувся, ти знову линеш до мого обличчя, разом з великим сяєвом затіння, 
як велич долі, що гряде по водах (о море, бите вибухом нежданим посеред за
ростів своїх великих зеленого та жовтого лиману!) Тож, укладаючись на пра
вий бік, биття твоєї кочової крові я, жінка, чую біля голих перс.

Ти тут, моя любове, й я не маю місцини іншої, як у тобі. Я  піднесу до те
бе джерело свого буття, і я тобі відкрию свою жіночу ніч, яснішу від твоєї; і 
велич у мені — тебе кохати — навчить тебе, можливо, благодаті коханим 
бути. Воля іграм тіла! Приносини, і розкоші буття! Перед тобою ніч відкри
ла жінку: її пристанок, узбережжя, тіло, її минулу ніч, яка втаїла пам ’ять. 
Любов собі хай робить з того лігво!

...Занадто голова моя вузька з руках у тебе, завузьке й чоло, охоплене 
залізним обручем. Моє обличчя — плід, пахкий наїдок, плід манто, що везуть 
його з-за моря: рожево-вогняний, овальний, жовтий, — азійські вістуни його 
кладуть якогось вечора, в передпівнічну пору, на гранітову твердь імперських 
плит, біля підніжжя мовчазного Трону... Я чую твій язик у мене в роті, нена
че навісне дикунство моря, і присмак мідяний у мене в роті. Наїдок наш, нічна 
пожива наша — то аж ніяк не є пожива смерку, і наш напій, спожитий уночі,
— то жодним чином не питво з водоймищ.
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І  ти потужними руками стиснеш мої зап ’ястя й п ’ястуки коханки, й мої 
зап’ястя в тебе у руках подібні будуть до зап’ясть атлета під шкіряною 
стрічкою. І  ти тримати міцно будеш мої руки, які сплелись не на чолі моєму;
і ми торкнемось чолами, немов задля великих чинів на арені, великих чинів пе
ред зором моря, — я буду твоїм тлумом на арені, посеред фауни твоїх богів.

Або ж, — до решти вільні мої руки!.. І  мої руки мають повну волю, де злу
чені твої владарні м ’язи: по всій опуклості твоєї спини, і по рухливому вузлові 
крижів, квадризі на шляхах твоєї сили, немов сама мускулатура вод. Я вих
валяти буду твої руки, могутносте! Й тебе, шляхетна зваго грудей мужчи
ни, о твердине честі та гордості, заслоно й охороно, відкрита всім, мов 
відтиск обладунку.

І  сокіл пожадання скільки сил свої ремінні пута натягає. Любов, зі зросли
ми бровами, похилилась над жертвою своєю. Я вбачала, як міниться твоє, 
драпіжнику, лице! Як лине він до крадіїв пожертв у храмах, — саме в час, ко
ли на них божисте проливається завзяття... Ти, боже, перелітний наш воло
дар, ти — хтивий Вугор спраглого бажання, здіймайся в нашому єстві, із вод
ним плином. На язиці моїм — обол мідяний, полум ’яніє море серед храмів, са
ма любов у мушлях гомонить, немов Монарх серед покоїв Ради.

Любове, о любов, лице чужинне! Хто широко розкрив перед тобою морські 
шляхи у нашому єстві? Хто перебрав кермо, з чиїх це рук?.. Біжіть у масках,
о хисткі богове! Прикрийте-но відхід великих міфів! Ось Літо, щойно пе
рестрівши осінь, серед пісків гарячих розбиває свої спижеві яйця, вкриті зло
том, і вийдуть з них потвори та герої. І  море в далині відгонить міддю й по
тужним духом чоловічих тіл... Морський союз: саме кохання наше підносить
ся до Брам, де Пурпур Солі!»

*
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«...Коханець, я не побудую даху задля Коханої. Полює Літо з ро?атиною на 

морських полях. Свистить бажання на своїх просторах. Неначе яструб узбе
реж піщаних, який над жертвою царює, вкрив я своєю тінню спалах твого 
тіла. Ухвала неба поєднала нас! І не пора вже, о податне тіло, підносити, 
мені в долоні вклавши, офірну ваготу своїх грудей. Місцина зблота і блиска
виць вділяє радо нам своєї слави! Розплата — жар, ніякі не троянди!.. Хіба 
якась провінція надморська, під вицвітом троянд, могла зазнати розваж
ливішого пограбування?

Ти, королівська плоть, чудесне тіло, плекаєш кожен знак морського Літа:
і лунки, й луночки, й цятки від кігтів, і плями пурпурового вина, — і ти 
розрівняна, немов пісок у решетах золотошукачів, — і ти емаллю золотою 
вкрита й обплутана світлястістю мереж, що тягнуться у найясніших водах. 
Ти, королівська плоть, з печаттю Літа, ще й покарбована божистим кар
бом!.. Я з голови до п ’ят, і під пахвами, й до вохри щиколоток, до кривавих 
ніг, шукатиму, чоло своє схиливши, найпотаємніше число твоїх народин, 
поміж зібрання абревіатур твого родинного усталеного ладу, — неначе 
незліченний рій зірок, які щовечора зринають вгору з морських скрижалей, із 
підводних хланей, аби, на захід хилячись поволі, вписатися до панегірій Неба.

Це Літо попелить кору і смоли, воно мішає запах чорних сосен із амброю 
напахчених жінок. Засмага жінки та бурштин рудавий — то нюх найтонший
і укуси Липня. Богове, здолані не нашим болем, так повертаються до золота 
камеді, в дівочих оболонах. Також ти, лишайником повита, голизну свою згу
била: стегна в тебе вкриті оздобним золоттям, твої сідниці виблискують, не
наче зад гопліта... Хвала ж тобі, о величаве тіло, заховане у власний спалах, 
бите тавром, як золото із царським карбом! (Та хто ж не мріяв раптом ого
лити це змерхле злото, ці великі злитки, окриті пружним замшевим покро
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вом, котрі подорожують до Дворів, заховані у трюми, перевиті мотуззям з 
найгрубішої коноплі та ще перев’язами зі спартрі?)

Ах! Наче Та, яка спивала кроЬ, що плине в жилах царської особи! О жінко, 
жовта жовтиною жриці і рожевінням глечиків рожева! Позначене народжен
ня твоє божественним Взірцем. Чи інша плоть, обпалена пломінням лоз на 
схилах, могла нести гордливіше свідоцтво? І  тім’я, що його любов палила, й 
волосся звуглене палючої пори, й пахви, гарячки повні, мов троянди, що солять 
їх по глиняних мисках... Ти — мов жертовний хліб на олтарі, і на тобі — 
насічка ритуальна, відтінена одним червоним карбом... Ти ідол, кутий з само
родка міді, у вигляді рибини, що її вмочають в дикий мед, який добуто між 
прибережних скель і стрімчаків... Ти — море, виповнене ярим блиском, коли 
вельможний полудень-руїнник оливу ламп своїх ладен пролляти.

І  іпи так само — визріла душа й нестриманість рожевого вогню посеред 
розверзання пісковин; ти — пахощі, й тепло, й сама прихильність піску, і весь 
його палючий подих на святі тіней, що лишає пломінь. Ти вієш духом спо
конвічних дюн, пахтінням неподільних узбереж, де тріпотить сновиддя, 
блідість маку, — коли у далині відходить море по ніздрюватості своїх скри
жалей. Ти і луска, і зблиск зеленого вогню, ти і змія зеленого вогню, попід зо
лотоносним шаром сланців, аж там, де скельний карликовий дуб, і мирти, і 
воскове деревце йдуть берегами вниз, до пломеню морського, аби набути руду
ватих плям...

О жінко й лихоманко, що нараз постала жінкою! Оті вуста, які тебе вчу
вали, анітрохи не духмяніють смертю. Ти жива, — і хто б від тебе міг 
живішим бути? — Ти пахнеш рифами й зеленою водою, ти пахнеш юнкою і 
фукусами пляжів, твої пахучі стегна омиває прихильна благодійність наших 
днів. Ти пахнеш каменем, що всіяний щедротно ряхтливими жаринами зірок; 
ти пахнеш міддю, що нагрілась швидко посеред хтивості великих вод. Ти — 
камінь, вінчаний вінцем водорослин і видний на зворотнім боці хвилі, ти знаєш 
другий бік найбільших сланей, що інкрустовані зернистим вапняком. Ти — і 
обличчя, скупане у пітьмі, і лагідність примхливого воління. Ти рухаєшся з ди
кими вівсами, із просом пісковин, але так само зі злаками затоплених над
мор’їв; і подих твій — у випарах соломи, які, мандруючи, до моря линуть, і ти 
верстаєш путь разом з пісками, які, мігруючи, до моря линуть...

Сп ’яніле, п ’яне королівське серце! Воно в собі вмістило стільки хвиль, — і 
плоть чутливіша, ніж оболонка ока!.. Ти йдеш услід за морем, неминучим і 
повносилим у своїм творінні. Тобі вчувається нестримний потиск, ти відкри
ваєшся, — і вільне, і не вільне, — перед розповиттям великих вод; і море, 
здатне також до змаління, бере на випроби в тобі самій і перстені свої, й свої 
зіниці, — і ніч розширює, і день склепляє велике око, що тебе омкнуло... Хва
ла! Хвала великій згоді вод! Твоїй душі вона не чинить кривди! Немов шалений 
божий дух, що владу вершить над чоловіком, котрий має зродитися у жінці,
— й топче жінку, її білизну та її покрови, ах! Наче море, вічно ладне жерти 
водорослини й зародки істот, неначе море, що перекладає на асамблею Ма
терів і Суддів свої місткі кишені плацентарні, й великі водорості ламінарні, 
й великі шкуратяні фартухи для Акушерок та Приймальників Офір, — нехай 
вершиться пристрасне воління святої втіхи — наздогнати жертву; й нехай 
Кохана, в оболонах квіття, себе надморській ночі віддає, свою тендітну плоть 
великих губоцвітих! Її душа не чує в тому кривди...

Покора! Повінь! Хай священна втіха затоплює тебе, свою оселю! І  плоть 
несе в собі потужну радість, і жало плоті загнано у душу. Я бачив, як у те
бе між зубами виблискує червоний мак богині. Любов у морі палить свої суд
на. І  ти божистим захватом радієш, — так спритних бачимо богів у блиску 
хвиль, коли проходять тіні, й розпускають легкі й прозорі їхні пояси... Хвала 
божественному розмаїттю! Одна й та сама хвиля йде по світу, одна й та са
ма хвиля, наша путь... Занадто є вузькою всяка міра, вузька й цезура, ладна
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розірвати жіноче тіло, мов античний метр... Ти, вольносте, ростимеш!Хти
ве море до себе кличе нас, і вже пахтіння його водойм і чаш — над нашим ло
жем... Покої втіхи, пурпур голкошкірих».

4

1 -  .
«...Плачі та скарги жінки на арені, хрипіння й стогін жінки серед ночі — 

це тільки рокотання гроз, що ринуть, удаючись до втечі над водою. І  при- 
путні грози та скель надморських, і серце, зранене на пісковинах, — о, скільки 
моря досі ще таїться у радісних сльозах, в очах Коханки!.. О ти, Велителю, 
який нас топчеш, неначе виводки перепелиць, або ж потоки крилець пе
релітних, — ти, може, скажеш, хто єднає нас?

О Море, злучене із голосом моїм, і море, назавжди долучене до мене, любо
ве, о любов, що мовиш вголос серед коралів та підводних скель, — чи будуть 
вкладені і міра, й милість у тіло жінки, що кохає надто?.. Ридання жінки, 
стиснутої міцно, хрипіння жінки, що не має ран... Помножуй, Владарю, моє 
страждання, подовжуй, Владарю, це раювання! Яка тварина ніжна, гарпуном 
пробита, більш любила — і каралась?

Так, жінка я, і смерті улягаю в усякій плоті, де нема Коханця. До нас по 
водах мчить похмурий запряг. Нехай же він нас топче копитами, і побиває 
носом корабельним, — і румпелем, що бронзою окутий, без жодного жалю 
тручає нас!.. Адже Коханка втримує Коханця, немов юрбу затятої мужви, 
адже Коханець втримує Коханку, неначе заколот небесних зір. І  я свій стан 
відслонюю без стиду й вагання перед Жеребцем посвяти, неначе перед зламом 
блискавиці.

О Море, що повстало проти смерті! І  скільки любощів гряде по світу, щоб 
вийти вперестріть твоїй орді! Єдина хвиля понад власним громом!,. І ти, Во
лодарю, що володариш, — ти відаєш узброєнь наших вжиток. Лише любов 
тримає ще в покорі, — утримує загрозливо здійняту високу хвилю, вигнуту й 
лискучу, із розмальованим підгорлям кобри.

Ні, жодна флейта з Азії не годна, хоч і роздувши свій гарбуз опуклий, ути
хомирювати радісну потвору. І, язиком до язика торкнувшись, і подихом до 
подиху припавши, — задихана! — з обличчям променистим, з очима, вражени
ми кислим соком, — та, що веде вогнисту суперечку, Коханка непокірна і 
свавільна, що відступає, й гнеться, й чинить спротив, озвавшись свистом 
жриці та коханки...

Чи, врешті, вдариш ти, божисте древко? — Потвори милість, о моя 
відстрочко! І, ще пронизливіше, нетерпіння!.. Смерть, у якої голова — гранча
ста, любов, в якої голова — обтічна, хапливі викидають язики. Невпинна — 
ось яке її наймення, незайманість — оце її година. Тож пильно наслухай, як 
смерть живе, і крик її, неначе зойк цикади...

Обітнице, ти таки врешті грянеш! — І  відповідь твоя, Владарю, швидша,
і настановлення твоє потуги повне! Тож говори, о деспоте, гучніше! І  ще зав
зятіше мене поборюй, — сягнуло збудження своїх вершин! Ще далі плинь, о Ву
гре королівський! Так блискавка серед морських просторів відшукує обшивку 
корабля...

Ти вдарила, божиста блискавице! — Хто озивається в мені великим волан
ням не відтрученої жінки?.. О розкіш, о печаль! І  цей найвищий з-між гребенів 
Безсмертної, що ним зачісано сяйливе шумовиння! І ця вершина, що додолу ри
не, падіння золотої борони!.. Мені здавалось, ніби я ступаю V казку, в заборо
нені околи.
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Мій боже, гостю, ти, котрий був поруч, живою збережи в мені спіраль 
твого насильства! І  нехай так само зачарує нас волання душі, що викрича
тись не змогла!.. Сліпуча й горда Смерть уже відходить своїм нечутним кро
ком пантоміма, — аби пошанувати інші ложа. Й чужинне Море, із засівом 
піни, на інших берегах, у далині виплоджує своїх парадних коней...

Ці сльози жодним чином не були сльозами смертної, моя любове».
*

2 —

«... Розколотий по кілю корабель, повитий сяйвом золота і жару, вогнен
ний кіш морської катастрофи! О розкіш, о печаль! Ввійти в буття, таке ми
нуще! Море не грізніше, як люто пожирає свого бога...

Вся вдячність Тій, яка лишалась поруч, і так недовго залишалась поруч, — 
ах! наче Та, що випивала кров із королівських чаш, — вона не знає своєї кас
ти ані свого рангу, та сон її ще має спогадання: «Сліпучу й горду Смерть я 
навістила; із блискавкою без обличчя я на рівних говорила, — отже, я, що 
більше від живих про море знаю, так само відаю про давній біль та жовте 
полум’я його галявин. А хто замріяний про голий меч, який лежить у най- 
ясніших водах, — і досі не повиганяв із казки ні смолоскипів, ні пекучих сліз...»

Плачі коханки, о нелюба, мають свої джерела не в єстві коханця. Зненави- 
да до заздрісного бога, який тебе в руках моїх пустошить! Між наших двох об
лич рука чужинна щосили чавить виноградне гроно. І, неподільна, ти вершила 
зраду... Це наступ, — наступ моря, о печаль! Ввійти в Буття — то справа 
пантоміма. Чи, може, хтось тоді заговорив? Він не домігся б, щоб його почу
ли. В місцині нашій нам життя не знати, а злам продовження не буде мати. 
Проте сама гордлива честь життя — ,у спалаху, не в звичках чи набутках.

...Ти ще відродишся, жадання! Й нам назвеш своє незнане друге ймення! О 
пристрасте, дорого королівська, де зводиться на рівні ноги п ’яний Монарх, і 
разом з ним іде Сліпець! Жадання, о жадання, ти, що нас випереджаєш, нам 
допомагаєш, чи справді це твоє єдине ймення, хіба немає іншого?.. О ти, що 
змушуєш піски у далині волати на невидимих порогах, о ти, що робиш зрими- 
ми на водах наближення послань, о ти, Предтечо, — о ти, Звістовне, пошук 
твій найширший, велика множина — твої дороги. Віддихуєшся ти передо 
мною. І, завше простягаючи мені своє озброєння, — чи ти простягнеш до ме
не жінку й пружний її вигин?

*

Великі смерчі на шляху жадання та блискавиця, ладна звідусіль потужно 
сіяти свої провістя! Всесильний бог спускається смоктати припухле й заспа
не обличчя вод. І  море в машкарі морського чорта не припадає до хмурного дна 
речей. Жадання, ти живи, о Володарне, у твориві своєму!.. Море марень, 
мінливе й плинне, з вибухами товщ потемненого скла, глибинних лав, що оск
ляніли, радо відступає різцеві гострому свої тріедри й куби!

Спускайся, Скульпторе, величний серцем, — бо й твориво величне, — із 
дочками, із таємницями свого мистецтва, із тлумами своїх каменярів. Ог
лянь, Сновиддя, ще раз витвір власний: ні, це не щит сріблярський- 
золотарський, не дзеркало з карбованого срібла, де квапиться великий стид 
троянд (серед лози виткої — леопард, незайманиця верхи на бикові, або ж 
дельфін з вінком із винограддя, химерно плетеного з шумовини), —

Але одним-одна суцільна брила, один великий моноліт гагату, блискучого і 
чорного, немов вантаж залізних ретязів у повних вугільних ямах океанських 
суден, сплетіння сил великих та союзів: це море, з пряжками й затискачами,
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і всі мільйони стиснутих пащек понад одним його кільцем жадання, — чи мо
ре без попруг або реміння, в подобі чорної кобили, чуйне, й порізали поверхню 
безліч ран: і це щілини, свіжі та хітливі!

...Я знаю, подруго, істотніші слова, і щойно в далечінь пішли богове: єди
ним краєм та єдиним духом, зворотним боком розбуялих хвиль, —.і я на ви
довжених та блискучих графітових скрижалях, серед дальніх утихомирених 
полів чудесних, де квітнуть сірі маки, раптом бачив недвижне море кольору 
відстою: далеке море, мов якийсь Судан, замріяний про чорних королев із чо
лами, цяткованими синню...

*
...О жінко, в паводі своїй висока, й немов зупинена у власнім плині!Я ще 

повстану, при зуповній зброї, посеред ночі твого тіла, й рину всією повінню 
твоїх надморських літ.

Душі затісно при надрізі тіла! І  ти, яка співаєш і мугичеш на березі тер
нистому, Сивілпо на скелі, наче донька Еритреї, — велика гідра ніжності й 
потуги, що змушена вернути свого бога, — ти ще приходитимеш, і не раз, до 
істини сновидь: це друге море, таке близьке й широке, що ніхто його не наре
че й на нього не покаже.

Отож верстай свій шлях, облудний боже! Бо хто ми, як не змінні твої коні? 
Та сама хвиля котиться по світу, та сама хвиля від падіння Трої... Бурун зри
нає, й жінкою стає. І  море з животом закоханої вперто милує й пестить, гла
дить свою жертву. Любов велить співати, й також море велить тремтіти 
кедровому ложу на всіх опорах, — вигнутій дугасто споруді на тривких и 
шарнірах. Багата на офіри постіль наша, і щедра ваготою наших творив...

Прибита Діва до мого форштевня, ах! Наче та, яку приносять в жертву,
— бо ти — немов офірне узливання вина, на самім носі корабля, бо ти — офіра 
обширу морського мерцям, що заколисують живих: ослаблий ретязь вогняних 
троянд на хвилях, посеред прощальних ритуалів, — і кораблі торговця уночі 
перетинатимуть духмяну смугу.

Жадання, ти, мов Князь під машкарою, назвало нам своє незнане ймення!..
І  ти, Коханко, задля свого бога, немов орлан, своїм озвалось свистом. І  ти, 
Коханко, ти, над подих власний, ще гнутимешся, щоб розлігся крик, — аж до 
найлагіднішого проміння, пильнуй, — аж до тієї голосівки, ледь чутної, в якій 
зринає бог... Підданство, віддана покора! О, ще раз піддана тортурам!

То хто ж тебе, потужнокрила, нині зненацька оголивши, люто кинув, не
мов орлицю на в ’язанку хмизу, і пазурем притис тебе до боку Розпитувача?..
0  гострезне терня війни, що притулилося до скелі, запевне, вище від самого 
моря ти посилаєш смерті свій проклін. Хай море та любов стають чутніші! 
Із тими ж пращами — народження і смерть!.. Я блискавку в погоню надіслав,
1 марним не було її шукання. Ти вдариш, о божиста блискавице! Ввійти в Бут
тя — ніяка не облуда. Й коханка — не актриса пантоміми. Роздвійне дерево 
шаленства й гвалту, що ним угору сходить блискавиця!..

— І  Та, що має голосне наймення, у полудневий час отак стукоче в сліпу
че серце вод: чудесна Іштар, острожена зеленими орлами та блискавками, го
ла, оповита зеленим флером полум’я великих уламків суден... Розкіш, не пе
чаль! Любов, яка січе й не розтинає! О серце, врешті звільнене від смерті!.. І  
я від тебе чую цей великий жіночий крик, що лине понад морем».

5

1 -

«...З тобою зовсім поруч, побіч тебе, — немов весло у глибині човна; з то
бою зовсім поруч я згорнулась, немов вітрило з реєю при щоглі... Тьма-тьмен-
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на бульбашок, безмежно щасних, у хвилях за кормою та під кілем... І  море як 
таке, сновиддя наше, мов розпросторений рослинний зонтик... Тьма-тьменна 
многота його голівок розсіюється з. колосковим квіттям.

0  мудрість спадкоємності! Вся свіжість грози, яка відходить, із важкими 
повіками, од синяви грози... О радосте буття, розкрий долоню... І  хто зостав
ся поруч, хто віднині — сама лише шляхетна благодійність? В мені все далі й 
далі чутні кроки, і це — не кроки смертної людини. У далині мандрують по
дорожні, що ми їх не спиняли запитанням. Напни ж намети, золоттям про
шиті, о чиста затінь після-існування...

1 це крило, велике і нечутне, що на кормі у нас було незмінне, дає керунок 
посеред сновидь, дає керунок посеред морів нашим тілам, що сповнені кохання, 
нашим серцям, що повні хвилювання... У далечіні — той останній вал, що на ве
лику височінь здіймає шумкі приносини своїх вудил... Так, я тебе люблю, — ти 
зовсім поруч, — і все безкрає щастя існування, яке було пожерте так ненатло.

Хай течія твоя снується тихо, о плине всіх речей до їх кінця. Смерть пла
ває на просторінях смерті і не бажає дбати про живих. Солона ніч ховає нас 
в утробі. Й ми розтискаємо свої обійми, щоб наслухати, як,у нас самих ца
рює море без бескеть і рифів. Потужна пристрасть, і така ж покірна. І  не
зчисленність приязних повік...

Здригаються коханки довгі вії отут, серед тривкого супокою. Так само й 
море облягло мене, і відкриває пальм своїх верхівки. Я відчуваю, як пульсує 
кров ’ю в мені оця живлюща й жизна сила, — о сон, немовби я годую груддю! 
Мої вуста солоні ще від солі твоїх народин, і так само тіло твоє солоне від 
моїх народин... Ти зовсім поруч, о моя любове, і я існую тільки у тобі.

Цей усміх — бути в подиху твоєму, немов під захистом вітрила в морі: 
війнув вітрець під тентом корабля. Аби була я ласкою для тебе, і лагідною 
благодаттю в морі: чування й тиша у твоїм чуванні, і тихий змах у пітьмі 
вій твоїх. Для тебе — вся моя жіноча звага, для тебе — п ’янкість, пахощі 
дружини у мить народження моєї зваги; для мене — вся могуть ударів крові 
у серці мужа, схожім на медузу.

І  ліва грудь моя в руці у тебе, украдено печать імперії!.. Стискай свою до
лоню, щастя існування... Рука, що над стегном моїм панує, лицем імперії вла- 
дарить в далях, і ласка повновладної любові простерлася до всіх її провінцій. 
Хай буде з нами супокійність вод! І  в далях вийстя, посеред снігів та піско
вин, на обшир королівства, яке лежить на берегах: і білих своїх тварин воно 
купає в хвилях.

Хто ж я сама, в ясній глибіні вод, як не врочиста й вільна легкість паль
ми, що, мов горгонія, вколисує себе?.. Я наслухаю уночі життя чогось велико
го, — воно не має ймення. Колючок остраху нема в моєму тілі. І  камінь ви
щого порога лежить упоперек порога, і море — поза каменем порога. Помилу
вано смерть, гордливу єретичку! Вершиться справа; море — синь ласкава. І  
милість розподілена у далях, — любов жадає власного добра.

Ви, що мене від смерті врятували, о невразні боги, — прийміть хвалу за 
цей високий дах, який був нашим, за весь оцей високий труд любові, що ви мені 
владарно рокували, за весь оцей великий поклик моря, що ви його не марно в 
мене вклали. Смерть, що одмінює свою туніку, відходить годувати в далині 
своїх прибічників, своїх підданців. І  море, сповнене засівом шумовиння, у далині 
збирає задля нас своїх парадних коней. Ось і ти, кого я так люблю, зі мною 
поруч. Від смерті вільні моє тіло й серце, отож бери їх під свою опіку...

*
Погашено вогні, а жалюзі опущено, — і деревом обшитий будинок плине 

морем, мов трирема, і під легким навісом дерев ’яним ряд кроков, наче рівний
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шерег весел, які напружилися задля злету. Вперед! Вперед! Туди, разом із пли
ном драниці нашої зі слонокості... У шторах віє свіжий вітерець і вимовляє він 
свіжіше ймення, аніж ім \я Анхіз; і дихає будинок разом з переділками із соло
ми... О присмак ярмаркової душі, назви нам шлях, що ти його верстаєш, ска
жи, яку ж то радісну трирему ти посилаєш сам у бік світання! Хто ж то 
мандрує в нашому єстві, хоч і не має кораблів на морі? Хіба життя не мати
ме кінця? Нехай ніхто віднині не вмирає лише тому, що не спізнав любові!

Ми, що проходимо моря на ложі нашім, без весел та рангоутів, свідомі, що 
безконечний він, великий плин усіх речей, що здатні повертатись. Любов, і мо
ре, і морські шляхи... Навислий місяць виповнив собою і лампи, й солонці. Я 
помічала, як ковзає по наших жалюзі, мов лезо устричниці, гострий промінь... 
Або ж це зірка Белус, що гніздиться у вітті пальм і літню ніч свіжить бла
китним виводком своїх сніжинок. Тоді ступають босі ноги плиттям передпо- 
рога й древом галерей... Я помічала, як первісна ніч квітує разом з полиском 
синястим росини чи правдивої перлини.

Земля зі своїм стадом чорних ланей спускається униз, до смуг припливу. І  
море босоніж пісками все далі йде. Великі континенти, повиті золотом, ман
друють в німбах. І  острови, зростаючи поволі, нумізматичним сховам берегів 
передають свої пласкі й великі монети з дерева гладенького чи шкіри; та ще 
напіврозкриті струки у формі корабля, що в них тепер уже порожні насіннєві 
гнізда, а видно білі та сухі перегородки, які скидаються на лави веслярів. Пли
вуть зернини, щоб відтак сховатись там, де прибились до землі. Зростуть з 
них стовбури для червонодеревця.

О мешкання, о зябра межи мною та морем всіх речей... То що ж таке цей 
непізнанний світ, — світ нашої любові, посеред цих напівзагрузлих хвиль, не
мов на пізно виквітлих вершинах затоплених лісів?.. Цієї ночі подвійна зірка 
набухає в морі. Найґрандіозніші пливкі світила виходять з моря, як мечі во
гненні, що без ефесів ані рукоятей; і мрре відкидає нам своє разюче лезо, на
че Гладіатор. Беззбройні товариства постають серед садів камінних, мов при 
вийсті великих міжплемінних свят, де вільно втішались завойовники щасливі, 
свати народів на мілинах пляжів.

Перед світанням падатиме дощ. Ніч роздирає на собі пов ’язки. І на подзьо
баних пісках ніхто не відчитає лишених письмен. На камені порога постають 
деревовидні розгілки, провістя. Священні звірі будяться по урнах. Назовні ви
добуто гороскопи. Вершиться справа; море — синь ласкава. І випари морські 
окрили щільно всі виходи водойм; по стародавніх камінних мурах, над пісками 
моря зростають плями божих моровиць. Високі білі камені, до стін притулені, 
геть вилизали кози. Вже відлетіло горе, перебіжне! І  я люблю, і ти зі мною 
поруч. Нема на світі більшої безпеки, аніж у кораблі любові.

...Перед дощем повіяв вітерець! Тож наслухай, як падають на дах маленькі 
пальмові горіхи. У наших жолобах їх позбирають, аби оздоблювати білий день. 
Я покажу тобі, а ти дивуйся: з прикрасами із рогу чи слонівки, в оправі пан
цирів та пазурів, вони в тюрбанах, на індійський кшталт... Повіяв вітерець 
на острови, що мангровими заростями вкриті. Живлюще пальмове вино — у 
пальмах. І  гуркіт цей — велика злива... Ні, це брязкіт зброї в піраміді пальм. 
Яка ж то ще душа крилом раптово вдаряє, полонена, серед наших шпалер со
лом'яних, обшитих комишем, — неначе паруси азійських джонок?

...Дощ падає на жолоби терас та рубчастих покрівель: черепиця в тонах 
мускатного горіха й рогу та в кольорах камінчиків лунких — задля цимбал та 
легших інструментів. Лишився під навісом глек із глини, і бік його круглястий 
повен щастя. Морською зливою омито плити підлоги, й вимито поріг 
камінний; і повні зливою тарелі просто неба та глиняні полив уяні Миски, що 
їх лишають по дворах Нубійки. Там буде омиватися Коханка своєю ніччю, 
пітьмою коханки; у цій воді вона омиє стегна, відтак омиє груди та обличчя,
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й сідниці аж до паху, аж до піхви. Там буде омиватися і зірка, остання, що 
зійшла, й відлучена запізно.

І  падав дощ, і надійшло світання. І  місяць має колір галуну. На сході небо 
прибирає барви мандрованої качки-мандаринки. Хвала й вітання чистій бла
годаті! Зоря ранкова, серед Літа, в морі — то перші кроки голої коханки, що 
топче скинуту свою білизну. Воно постало з моря, наче жінка, — жіноче тіло, 
що зродила жінка... І та, що задля ночі зберегла свої народжені у морі перли, 
ще порідниться із кораловим століттям... А може й так, що зливи не було: 
твоє наближення занадто ніжне, о зливо!.. Як не виникнуть підозрі, — чи то 
не є найтонший начерк знаків серед пісків, мов ледь помітні садна, що поста
ють у юних матерів?

*

Омитий ранок, мов жона кохана. І  повернулася до світу барва: і змовниць
ка, й розпусна водночас! І  море поруч, і воно — не сон: отож нехай приймає 
грім овацій! — Мов полудневе море, що купає, ген аж за квітами рослин пер
цевих, підрослих левенят... Я добре знаю, що незчисленний тлум малих медуз, 
подібних формою до зав'язей та маток, собою повнить ніч маленьких бухт. 
Ночами гризуни їдять ефедру. І височезні запашні дерева ласкаво повертають
ся до моря. Великі язики лагун перетирають тварин, що їх обсіли паразити. І  
море звільна котить аж до нас круглясті цяцьки з білого коралу. Ті, що шу
кають амбру, самотою на конях-виноходцях об їздять новоутворені мілини й 
пляжі. Ті, що полюють перепілок, пильно вдивляються, схилившись, у печери 
та в глибину берегових западин.

І  дехто, задля храмів та притулків, збирає висохлі водорослини, — вони 
дістали назву посідоній, а роблять з них матраци й сінники. Жінки, які сор
тують сочевицю, — і козирки з довженного листов'я у них на чолах, — за 
столи сідають серед камінних лав амфітеатру та на камінних виступах, 
подібних своєю формою до стойки чи прилавку. На косах островів сидять 
крячки, із куликом-сорокою у парі. І  магнетична стрілка щастя вперто звер
тає до затоплених пісків свою важенну золоту стрілу. Блакитна риба, що її 
блакить — достоту від умільця-ювеліра, раптово міниться на зелень ма
лахіту, котру Кочовики славетні люблять, — сама крейсує серед вільних вод, 
неначе посуд для жертвоприносин...

Вітання! Найгостинніше вітання усім гостям, — о ви, Єдинокровні!.. Хай 
буде всім простягнуто ту саму галузку пальмову!.. Аж ось і ти, кого я так 
люблю, зі мною поруч. Хай буде з нами супокійність вод!.. Але так само й сон, 
задля коханки цензурі світла денного відкритий...

Нема на світі більшої безпеки, аніж у незглибимім сні Коханки»
*

2 —
«...Самотносте, о серце чоловіка! Чи знає та, що тихо засинає на лівому 

плечі моєму, темну безодню сновидінь? О самота і смерк, коли над мужем сяє 
південь... Таємне для коханки джерело, — отак і джерело на дні морському 
здіймає трохи золота й піску...

А ти, жадання, відійдеш від мене, щоб я впізнав так само це чоло оголеної 
жінки. Ніжна жінка у мужовім чутті, й так само ніжна у кігтях розуму...
О смак душі, святочної, чи ти нам вкажеш берег, котрий пильнуєш, і, як бу
де воля твоя, о ласко, — пружну шию жінки, що зовсім поруч, на плечі моєму?

І  та, що лине з подихом моїм, свистить мені в лице свистінням чистим, та
ким дитинним, і мені являє глибінь своєї милості та ласки, й від вуст своїх
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покірних до чола, що ним нагадує священну танцівницю індійську, більш оголена, 
ніж жінка, — мені дарує потайне обличчя, мов другий бік супутників планетних.

О, між усіх облич, що тішать зір, із-поміж вистежених наймиліша! Із най
чистішим ніжності овалом, де стільки ласки береже обличчя, яка ще інша, 
дальша благодать нечутно промовляє нам про жінку, й вона — щось більше, 
аніж просто жінка?Хто інший прощення дарує нам, як дано жінкою нам бла
годать любові?

Ти, смак незайманиці у коханці, і ти, прихильносте коханки в жінці, й ти, 
пахкіт жінки при народинах одваги, о жінко, в пахощах своїх пойнята, о 
жін/со, вловлена у  власній суті, — вуста, які тебе шукали спрагло, не дух
мяніють анітрохи смертю... О ласко й благодать, ти, більш нетлінна, аніж 
троянда, полонянка лампи!

Це завдяки тобі пломіння злотне спалахує в плодах; несмертна плоть яв
ляє нам серце із рожевого шафрану; це завдяки тобі нічна вода заховує при
сутність й смак душі, немов у білих бездоганних оболонах, великі пальми фа
раонові, аж там, де виривають їх з землі, в місцині, що вельми чиста й вель
ми шовковиста.

*

...О ти, яка проходиш у сновидді, — ідеш, зневажавши свою смертельну ча
стку,

Для мене ти — обітниця на Сході, що буде сповнено її на морі, для мене ти
— велика дивина, там, де вітрила та велень сновиддя, і ти разом із реєю 
тремтиш на тлі великого склепіння неба, рожевого, мов рибка-барабулька. 
Чи, радше, ти сама — ясне вітрило, ти і призначення його, й ідея чиста: 
цнотлива розумова побудова на парусній поверхні, суть вітрильна...

Для мене ти — наближення ранкове, для мене ти — новітня свіжість дня, 
для мене ти — вся прохолода моря і холодок заблислого світання під молоком 
сузір’я Водолія, коли найперша хмара грозова задивлена до люстра вод пус
телі, коли зелена Зірка світанкова, маєстатична Господиня ранку, спус
кається босоніж по зелених щаблях небес, — аби зажить дитинства, із за
витками на чолі морському... >.

Для мене ти — прозор аквамарину пробудження й передчуття сновиддя, 
для мене ти — незриме джерело у місці виходу його з глибин, немов сама не- 
зримість палахтіння, пломінна сутність, у місцині чистій, там, де нема ні 
прогріхів, ні кривд, там, де вразливе серце пломеніння — неначе перстень 
ніжності і ласки...

Ти — поїдальниця тендітних пелюстин та плоті амарилісів надморських, 
ти куштувала сіль з долонь Коханця і рисом піль своїх його живила. Ти — цно
та плоду на чужій землі, у Варвара на ниві стятий колос; зерно, посіяне на 
березі безлюднім, щоб рушити колись у путь додому...

О жінко, в плині власному пойнята, ти вислизаєш із моїх обіймів, неначе 
ніч джерел, — хто ж у мені рікою слабкості твоєї рине? Для мене ти ріка, чи, 
може, море? Чи, може, ти — ріка в самому морі? Чи ти для мене — море 
мандрівне, що з ним ніхто, зостаючись собою, не міг ніколи двічі поєднатись?..

Щаслива лінія, що спромоглась вписатись в чисті розкоші коханки.
*
...Та, що до лівого мого плеча припала, руки моєї виповнивши бухту, тра

ва, така духмяна й ледь прив’яла, не зв’язана в пучки (і шовковиста була 
історія цих щасних скронь, при лагідному доторку моєму),
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Та, що на правім боці опочила, з обличчям схованим навпроти мене (отак 
мандрують і великі чаші на поставцях своїх з м ’якого древа, та ще на білих 
повстяних підкладках),

Та, що вві сні невтримно повстає супроти розростання тіней (отже, я на
тягнув брезентовий навіс супроти водяного пилу моря та ще роси нічної, і 
вітрило провітрюється аж до ясних вод),

Вона, ласкавіша, аніж сама ласкавість у серці чоловіка без союзу, — для 
мене легша тягота, о жінко, аніж тягар пахучих речовин та прянощів — 
насіння вкрай коштовне на кораблі моїх долонь, вантаж нетлінний...

*

Хай кроки цих годин снуються ніжно над моїм дахом, наче кроки жінки, 
що палубою йде босоніж. Небо у морі молоко своє дає, і це ще й досі — 
лагідність світанку під молоком сузір’я Водолія.

Моя тривога посеред безсоння: гойдати жінку та жіночий мед, мов кора
бель, який везе морями хліб з Африки або вино з Бетіки. І  це святочний пе
реддень на Сході, крихка година нашого чекання.

Морський деревоточець смерті вгризся у древо ліжка, в корабельний кіль. 
Але любов потужніше вдаряє у дерев ’яні стіни сновидіння. І  я вчуваю, як роз
дерто ніч стрімким і гострим носом корабля.

Як море в червні дихає в покоях, — і тріпотять коханки довгі вії під ба
тогом сновидь, — оце, нарешті, море, повите квітами у першу з денних злив.

Я знаю. Бачив: суміш трав і мира між вибуялих чорних мальв високих та 
виходів ряхтливої безодні вколисує і тисне щасну масу потужних папоротей,
— і єдиним

Квітучим валом, мов єдиним кроком Збиральниць визрілого винограду, за
рано чавлене, потоптане намарне це море, що здіймається й спадає, — ця 
найповіїьніша з лактацій, у самому лоні Буття, тривка його незмінність...

Вітрець на Сході, над новітньою водою, складчастість плоті новонарож- 
дёнця. Над дюнами навислий низько місяць полює в далях білих видр дитинст
ва. І  ніч свої жіночі руки затримує в руках у нас...

Та, що дрімає досі в сяйві дня, і ніч морська у неї над обличчям, одне без
лике дзеркало світанку. А я на березі її не сплю, й підточує мене світило ла
ски... Я для тієї, що не чує, знаю

Слова, котрі не є словами мужа.
*

...О Мандрівнице, що до мене линеш, за грань жіночої своєї ночі, ти, що в 
профанних прокидаєшся руках, немов дочка безсмертної, що взято її під пах
ви з матерньої піни, чи ти для мене інша в сяйві дня, коли буття й кора йо
го чорніє?

Народжувалась ти, а я вдивлявся... Ти спала, простягнувшись, під покро
вом своїх долонь, під захистом грудей, всміхалася, заслонена від лиха, — ти, 
що довірилась моїм рукам, мов дівчина високого коліна, що змушена перепли
вати море, — ось ти пробуджуєшся, й на чолі твоєму пролягла священна змор
шка; яке ж іще провістя прокладає до тебе шлях — дорогу пізньоцвітів?

Отож опочивай, тривожне серце. Нема ні небезпеки, ні грозьби. Я на 
твоїм безсиллі заснувався, на ніжності твоїй творити взявся. Вершиться су-
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веренітет любові наперекір ваганню й мудруванню. Чи ти не з тих, хто чує 
голос моря? «Нехай ніхто не бачить свого страху у дзеркалі моїх великих 
вод!»

Над нами небо дихає всіма своїми зябрами, морською сіллю. І  літня ніч уже 
кладе вітрила хрест-навхрест і човни свої крилаті до себе повертає. Повен 
місяць поволі тихне в мальвовім вині. І  служниця, заледве повернувшись на 
очеретяних своїх циновках, у глибині затоки прихищає великі образи небесних 
видив, що на шляху занурення у пітьму.

Стоїть світання на порозі кузень; у далечіні — місто, й люди в ньому, як 
мертві, мають кола під очима. Ось розвертаються на кітвах кораблі. Сто
рожа аванпорту попускає великі ретязі. Поволі гаснуть по закапелках рогові 
ліхтарні.

Нехай тебе належно пошанують, о перша хвиле-гостя, що велиш у гава
нях похитуватись суднам та кранам для встановлювання щогл посеред пор
ту, що достоту схожі на стріли в сайдаках. І  ті, що вмерли насильницькою 
смертю, плинуть вниз, разом із гіацинтами, в лимани. Дитинство, з жовти
ми своїми псами, родини покидає. В далечіні усім своїм рослинам м ’ясоїдним 
море Язона надає поживу...

Любове, о новітня благодать, цензурі світла денного відкрита... Не позба
вляй, осяйносте, мене, в усьому сущому, — розкошувань любові, мов подуву в 
нап’ятому вітрилі... Занадто є вузькими кораблі, вузьке і наше ложе. Через 
те, що надто довго ми посеред ночі згинали арку ніжності, чи годні ми збе
регти удень цей нахил тіла й плеча, яке бариться скинуть одіж,

Як це буває з тими, що задовго були в глибіні вірних кораблів?..»

б

1 -
«... Ще вдосвіта, ще до мечів світання, коли морська роса вкриває бронзу й 

мармур і дальнє гавкотіння таборищ викришує пелюстя руж у місті, я бачи
ла тебе й твоє чування, і я вдавала, ніби тихо сплю.

Хто ж, у тобі, себе від себе відтручає — із сяйвом дня? І  де твоя оселя?.. 
Чи завтра ти від мене відпливеш чужинним морем? Хто він, твій володар, від 
мене віддалік? Який Керманич, безмовен, підіймається самотньо на борт до 
тебе, з цього боку моря, де люди не причалюють ніколи ?

І  ти, що на очах у мене зріс, над стегнами моїми, мов дозорець, похилений 
над краєм стрімчака, — ти аж ніяк не відаєш, не знаєш свого лиця орла- 
мандрівника. Птах, вирізьблений у твоїм обличчі, — чи він прохромить мош
кару коханця?

Тож ким ти є, Володарю новітній? До чого ти стремиш, не знаного мені?
І  на якому березі душі ти постаєш, як варварський вожай над груддям виробів 
своїх лимарських? Або немов той інший, між жінками, котрий вивідує 
гіркотність зброї?

То як любов’ю жінки полюбити того, кому ніхто й нічим не допоможе? І  
що він може знати про любов, він, що лише вистежувати вміє, — із подивом 
на чолі, — щастя жінки, оте єдине, що він дати годен?..

Ось вітер повстає. Скребло атлета біжить невтримно по живій воді. Хай 
море, збройне, завше володарить!.. Чи вже нема великої любові, котра не 
обмірковувала б діянь? — Любове, о любове, що така велика тільки в мить 
своїх відступництв...
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Орли цієї ночі не злітались грізними зграями. Тремтіла зброя під каменем 
порога й під пісками... І  вічно біля брам твоїх з іржанням та сама хвиля ко
титься й тим самим потужним рухом кидає, двома високими бурунами, од
не й те саме видиво, з піднесенням вудил!

Також до нас, — ти, мабуть, знав про це? — приходить часом з моря жах 
великий перед життям. Тоді щемка тривога в жіночих грудях чутна, й ця 
тривога — немов рогата піскова гадюка... о серця кулики, страхи коханки, — 
нема на світі більшої загрози, аніж у незглибимім сні Коханки.

Той, хто, простоволосий, уночі перетинає дюну мого тіла, аби на схилах 
ставити питання потужному й розжевреному Марсу, що схожий на вогонь 
морських походів, той, — тверджу я, — ні досвіду не має, ані турботи й кло
поту про жінку...

*
...Самотносте, о серце чоловіка! Широке море, що в собі несеш ти, чи го

дуватиме щедріше, аніж мрія? Ніч алебастрова розкрила урни перед печаллю,
і вбачав я поспіх сяйливих ламп, без жодних охоронниць, по замкнених покоях 
твого серця.

Де ж ти? — запитує сновидна мрія. І  ти не знаєш, що їй відповісти: опер
тий на свій біль, мов син Наварха, котрий позбувся кораблів, що їх він буду
вав на березі безлюднім, вбачаючи перед собою море, — і всі відкрито бухти,
і над обшир великих вод його простерто ложе.

Де ж ти? — запитує сновидна мрія. І  ти, що мешкаєщ у далині, шереги 
помічаєш в далині, що зрушились, волаючи про безум: то море в далині, з 
мінливою душею, неначе армія без полководця, й провісники її перепинили... Та 
що я знаю про шляхи до тебе?

Не будь Володарем моїм суворим, не муч мене мовчанням та розстанням.
0  любляче лице, далеке від порога... Де точиться твоя велика битва, — у да- 
лечінях, де мене немає, за справу, що ніяк не є моєю? Яке ж воно, узброєння 
твоє, що понад ним лиця я не обмила?

Жахаюсь я, й тебе немає поруч. Зневага випала твоїй коханій, самотність і 
грозьба — жоні жаданій. Де посланці твої, де охоронці? Чи буде й зраджено по
кинуту дружину? Чий там оплот на обширі морському? Інтрига зрима на лиці 
морському? Ти започаткував порозуміння. Хто ж то веде Чужинку на майдан? —
1 Море поруч, і не називає себе на ймення. І  обходить дім. Облога хилиться до сво
го краю. Юрба в покоях. І  тепер дружину не порятовує тісне сусідство... І  це, на 
нашому порозі, аж ніяк не кроки няньки й не хода бабусі, — але впустили Вісни- 
цю-Чаклунку, ту, що дозволено їй входити лише крізь клітіустричниць та кухо
варню. Нехай вона собі відкриє жили в покої і не йде до твого ложа! Це Море, ча
родійне, задля тебе, подібне до невірниці-дружини, скидає свій зелений стрій чак
лунки, мені ж несе свої зелені трунки. І  ми, як змовники, — в очах його зелених, 
немов у Тессалійки, — вдвох беремось омити і грозьбу, і стид Коханки...

Богове помічні, земні богове! Чи ви не станете на бік Коханки супроти Мо
ря?.. Й  ти, о серце мужа, чуже ненависті, — нехай же Небо тобі відпустить 
гріх твоєї сили!

*
...Я помічала, як рахманно ти спиш у жіночому теплі моєму, мов кочовик 

у вовняній одежі, — нехай тобі згадаються, коханий, усі покої нашої любові, 
відкриті широко на безмір моря.

Розстелені усі постелі наші, оголені серця, — нехай насняться тобі по
тужні рокотання гроз та неозорих просторіней моря, що кров ’ю нашою було 
й шукало свідчень; нехай насняться змучені світила, що їх несли ми вдосвіта 
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до моря, ступаючи босоніж серед миртів, як прокрадаються запеклі вбивці з 
кривавими долонями аедів; нехай насниться стільки ж місяців, знесилених, що 
їх жбурляли ми чайкам-поморникам з високих мисів.

Любов — так само діяння! У свідки я прикликаю смерть, — її любов, са
ма лише любов бере на кпини. 1 чола нам оздоблює владарно червона сіль жи
вих! Ти, друже, не виходь з отого боку міст, де старші люди якогось дня пле
туть тобі вінки з соломи. Засновуються слава та могуть лише на височіні 
серця мужа. Й любов серед пустелі пожирає ще більше пурпуру, аніж могли б 
імперії прибрати в час падіння.

Не покидай мене в непевнім морі. Немає моря, часу ані чину, де жити не 
могла б жона, твоя служниця. І  жінка в чоловікові живе, і в чоловікові — так 
само й море, і задалеко від самої смерті любов долає будь-яке з морів. Та ми
— що відаємо ми про сили, що здатні досягнути нас?.. Послухай, як, полоне
не, б ’є крило моє в твоєму — клич подруги, що зве самця-орлана!

Жахаюсь я, і почуваю холод. Зі мною разом будь супроти ночі, з її великим 
холодом, — немов на королівському кургані, проти моря, коли, святкуючи сон
цестояння, жрець прив’язав світило червонясте до кам’яної чорної підпори, 
дірчастої... Тримай мене ще дужче супроти сумніву й відпливу смерті. Пог
лянь на мене, Сповнений Могуті! Поглянь на княжу цятку на чолі, тут, над 
очима, де яскравий пензель поклав червону кіновар посвяти.

Бог — помічник! Присяга ця на вірі!.. Не йди від мене. Залишайся тут! Не
хай ніхто в тобі не бачить снів, і не плекає мрій, й не відтручає! І  та, яка в 
безсонному чуванні на правому його плечі, в тривалім чуванні смертної, що 
встане біля мужа заради реготу богів безсмертних, що нас єднав із марно
тратством вод... І  до німих богів моя молитва: нехай якогось дня те саме по
лотно морських просторів, разом із полотном сновидних мріянь, нас обох ок
риє і нас з ’єднає однією смертю!

Нема гордливіших і вищих діянь, аніж у кораблі любові».
*

2 -
«... Ущент потрощено герби світання, — о розкіш! о печаль! — у далях мо

ре, що обраним ніяк не може бути... В руках у злидарів муж бачив злотні 
чаші. І  я блукав у тому ж сновидінні і обминав вузенький людський берег.

Не зрадник я і не клятвопорушник. Не бійся. З корабля, що ним мандрує 
жінка, не зійде муж. Отож моя молитва до всіх морських богів: правічні, бе
режіть цнотливу зброю мужового серця, що осінив її жіночий хрест.

О подруго, могутня наша раса. І  море поміж нами аж ніяк не важиться 
накреслити границю... Ми будемо пливти великим морем, серед його потуж
ного пахтіння, із мідяним оболом між зубами. Любов — на морі, там, де ви
нограддя найзеленіше; і богове прагнуть зелених кетягів, — зеленоокі бики не
стримні, що несуть на спинах щонайпрекрасніших дівчат землі.

Це там я митиму, мов кочовик, свою білизну, — й серце чоловіка, оце своє 
занадто людне серце. І  хай години наші стануть в морі такими, що на них 
молитись будуть: немов дівчата з гордої оселі, котрі на берег сходять без 
служниць, — високий тон і вірність у звичаях, душевна лихоманка, честь і 
милість!

Ні, ми, коханці, — аж ніяк не ті, що орють землю чи збирають збіжжя. 
Для нас — оця висока й вільна хвиля, яка не знає запрягу й закову. Для нас,
— серед новітньої води, — вся новизна життя, і вся велика, вся неосяжна
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свіжість існування... Богове, ви, що бачите вночі обличчя наші, без покровів 
жодних, — вам вгледіти, проте, не пощастило ні розмальованих облич, ні ма
сок!

*
Коли ми піднесемо вгору планки з тонкого дерева, ціле століття драми 

напне свої новенькі простирадла. Нарешті, хтось заговорив уголос! Яке іржан
ня білого коня погнало чвалом, разом з вітерцем, оцей невтримний трепет, 
дрож коханки посеред мантії, одіння вод?

До напівзамкнених ми спустимося бухт, туди, де вранці миють молодих і 
збуджених тварин, іще клейких од перших з ’явин піхвового соку. І  попливемо 
вдвох, ще до підйому кітви, по світляних прозорих мілководдях, укритих грою 
золота й блакиті, — там линуть наші тіні, поєднавшись одним-єдиним по
лотном сновиддя.

Здіймається вже вітер. Поспішай. Вітрило б ’є по височіні щогли. І  слава, 
й честь напнули нам полотна, і нетерпіння — на гладіні моря, немов палюча 
лихоманка крові. Веде вітрець до синяви просторів своїх вужів зеленкуватих 
вод. І  лоцману шляхи його помітні посеред плям бузкового смеркання, із бар
вами його синців і саден.

...О подруги, я стільки снив про море на наших ложах, в захистку коханців!
І  надто довго на порогах наших мела Стороння чужинецьким платтям, 
лямівкою спідниці біля брам... Ах! Тільки б хвиля, повсякчас та сама, єднала 
вас, о подруги, і вас, дівчата всіх земних місцин і рангів, живі і мертві, — всіх 
племен і каст!

*

...І море звідусіль до нас гряде, на високості мужового зросту, і тисне, і 
підносить якнайвище буйноту й незліченність юних хвиль, мов тисячі голівок 
наречених... Троянди, ви, оспівані в легенді, троянди, звогнені в руках Викра
дача, — чи вас охопить заздрість до Тієї, котра крізь браму білого вапна ра
зом зі мною йде по сходах порту?

Була сотворена ця плоть, о жінко, з найкращих зерен, із плодів найкращих.
І  чорні солі наших суходолів ще й досі пудрять ці пухнасті вії. Алкоголят ла
ванди, і настій цитрону з цедрою посеред моря нам більше скажуть про зеле
ну сіль и душі. Любов на палубі взуває свої червоні шкіряні сандалі... «Айя, ко
за береговин надморських дасть молока вам... Мавпа затягла до щоглового лісу 
ваші перли...»

— Вмируща? Ах! Та люблена ще більше, перед лицем загрози!.. Ти не знаєш,
— не знаєш, Парко, як багато важить для серця вельми потайного мужа оця 
найперша із жіночих зморщок на найчудеснішому світлому чолі. «Для себе за
ховай, — так мовив муж із казки, — заховай, безсмертна Німфо, усі свої при
носини безсмертя. Твій острів, де не опадає листя, — він аж ніяк не мій; так 
само й ложе твоє збентежити мене не може: там муж не повстає супроти 
долі».

Вже ліпше ложе людського поріддя, що смерть його вшановує так гойно!.. 
Шлях смертного я вичерпати маю, — і щасну долю на морях, і лихо, — і бе
регтиму від лихого терня Ту, що під захистом мого вітрила. О руки смерт
ної, священні руки! Ви знову повертаєте мені честь перемоги! Я, любові повен, 
відходжу в край, куди ступає смерть — і авантурницька, і марнославна. О 
вільний сміх Коханців, і зухвалість верховного життя, немов на морі, котре 
невловне та скороминуще, — оцей великий трепет слави й честі, і там під 
рифами своїми мчить вітрило!..
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*

...Погожий день, погідний час у морі, й дві найчистіші зморшки пролягли на 
найчистішому чолі; вершить коханка свої благодіяння на морях. Та, чиє серце 
живить цноту дня і вбогому приносить чашу ласки; та, що несе любов свою, 
неначе саму непом ’ять ламп уповні дня; та, що назвала істинне в мені, що ви
бавить мене із рук Бербера; та, що від ласки дужча, і мені про жінку більше 
мовила, ніж жінка. І  море, з волі власної, між нами підносить горду касту 
всіх живих.

Занадто є вузькими кораблі, вузьке і наше ложе. Це від тебе, о серце люб
ляче, — вся вузина любові, тривожне серце, — все, що по той бік любові. Пос
лухай, як свистять, від моря вище, великі орди мандрівничих крил. І  ти, 
новітня сило, вища пристрасть, аніж любов, яке ж то друге море ти відкри
ваєш нам, — і кораблі ніякого не мають там ужитку? (Отак я помічав яко
гось дня: між островів огненний лет бджолиний перетинав дорогу кораблеві, і 
вмить високі щогли обсідав запеклий рій, одна душа тьмо-тьменна, що, зреш
тою, знайшла собі місцину...)

Коханці потаємні та жахітні, о мовчазні Коханці, ви, кого не може за
плямити жоден сон, хай Море держить вас у власній владі!.. Світ поспішає 
оновити твердь своїх підвалин, — це душевний біль високих радників на носі 
корабельнім, насіння блискавок по всіх гірських хребтах, і весь веселий шал 
безгрішних драм. Для нас — прадавнє море сновидінь, що звуть його ре
альністю, великі його шляхи імперські, що без них не бути дальнім шлюбам,
і великі його закони про хулу й блюзнірство, що їх приносять дальні відкро- 
вення; для нас, — о ти, обличчя марнотратне! — цей велетенський вулик 
майбуття, багатший на чарунки, ніж бескети, що продірявили їх ідоли Пу
стелі. Чекання наше відтепер не марне, і ці жертвоприносини — від 
жінки!..

Скажіть, Коханці, де є рівні нам? Лицем до ночі, ми йдемо вперед, і зірка 
на плечі у нас яскріє, мов королівський яструб! Там, позаду, — дедалі більші 
струмені вирують, вони здіймаються біля корми, — то втеча спомину й свя
щенна путь. І, ще раз повернувшись до землі, що мчить назад, і до її людей, 
що на перила сперлися, — йому, о земле, зважуємось ми кричати, що мало 
віримо в його радіння й звичай, що жодної нема для нас на морі золи чи праху 
в жадібних долонях.

Нас жоден обов’язок не обтяжив, ніхто й ніяк нас не уповноважив, ні 
можновладець, ні легат імперський на дальньому краю півостровів, — аби при
сутні ми були у морі на спаді королівського Світила; але, самотні й вільні, як 
ніколи, без жодної застави й запоруки, не долучалися ми до свідоцтв... Щове
чора трирема золота пливе до хлані розкошів та блиску, куди зсипають аж 
до забуття історії потрощені уламки та посуд писаний віків, що вмерли. Бо- 
гове, голі, рушили до праці. І  море з тисячами смолоскипів для нас підносить 
всю новітню розкіш, немов луску чорнезної рибини.

Скажіть, Коханці, хто дороги наші знає?.. У Місті скажуть: «Хай шука
ють їх! Вони, напевно, заблукали! їхня відсутність нам на шкоду і на збиток». 
А ми: «Де ж тут переступ? Де облуда? Богове сліпнуть серед чорних вод. 
Щасливі ті, що заблукали в морі! Нехай так само скажуть і про Море: воно 
щасливе також, заблукавши!.. Та сама хвиля котиться по світу, та сама 
хвиля лине поміж нами, вона здіймає і несе потужно жагливу гідру власної по
туги... І  цю пульсацію божистої п ’яти, — вона потужна і всепереможна... 
Любов і море при одному ложі, любов і море на одному ложі...

Хвала і честь правдивості божистій! І довга пам ’ять на морях народові в 
узброєнні Коханців!»
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Зима прийшла, і море вирушає в по
гоню, на велике полювання; ніч лине 
вгору по широких гирлах; жертовні 
птахи під склепінням храмів коли
шуться. І  вершники на Сході з ’явля
ються на огирях, що мастю скидають
ся на сіру вовчу шерсть. Візки, ванта
жені гіркавою травою, здіймаються 
шляхами суходолів. /  кораблі, застряглі 
на мілинах, навідують маленькі видри з 
пляжів. Чужинців, що приїхали з-за 
моря, очікують на перепис і чинш.

Я  бачив, подруго, твої зіниці, і перед 
ними —  неокрає море, немов перед очи
ма Єгиптянки. Човни, що призначались 
для розваг, під портик витягнуто і в 
алеї, і там так само — мушлі та бук- 
цини; тераси спізнено заполонили мале
сенькі лілеї пісковин. Гроза вузлом 
зав ’язує чорнезні свої одіння, і дрейфує 
небо на власних кітвах. Вже підперто 
бруссям високі кам ’яниці, що на мисах.
Відтак під накриття ховають кліті, 
що в них тримають карликових птахів.

*
Зима прийшла, і море в далечіні, і нам земля показує свої колінні чашечки. 

Велять палити смолу з гудроном у  чавунних чанах. Вже, о Міста, година 
надійшла оздоблювати велич брам Кібели гербами кораблів. Пора вставляти 
залізо на дворогому ковадлі. Повсюди море —  і в людському небі, і серед пере
селення покрівель. Канатники, задкуючи, виходять з каналів порту, й лоцма
ни без суден спираються на столики в тавернах; географи питають про ке- 
рунки берегових шляхів. Чужий достойник хіба назве вам прихисток Коханців?

Повідай правду нам, сновидна мріє. Достави древа потерпілих суден уже 
перетинають брами міста. Владарі дому запаслися сіллю. Дівчата із велико
го будинку перед багаттям змінюють білизну, і жовте полум ’я крильми вда
ряє, мов хижий птах морський в залізній клітці. Серед покою палять на ло
патах листочки кольору коричної кори. І  ті, що перевозять крам морями, усю 
дзвінку монету вивертають серед дворів старих фамільних банків; обнюхують 
запряжені тварини великі бронзові фонтани площ, — дзвенять метали 
злитків у покоях, абаки й рахівниці за дверима, ґратованими, — ось видніє 
гасло у формі човника чи й черевичка... Стають історія та хроніка ясніші, ко
ли складають свідчення монети.

*
Зима прийшла, і комашня подохла, виймають люди з театральних скринь 

смарагдові полотна широченні із візерунками багряних барв. Статисти і вдя- 
гальниці мерців наймаються на працю до театрів. І  море з запахами туалетів 
живе ще й досі біля давніх мурів, у  закутках. Великий тлум ступає, немов ве
лике місиво кісток, серед відлуння вересневих мушель... О подруго, яке ж то 
друге море і поринає в нас, і замикає свій чемерник —  свою троянду? Чи жовті 
плями літа буде стерто з жіночих чіл? Гряде глибінь речей: сліпі б ’ють в ба
рабани у  провулках, сідає пил на мури, вздовж яких ступає вбогий. І  юрба 
марнотна, і час марнотний, упродовж якого без кораблів ідуть чоловіки.

Повідай правду нам, сновидна мріє. Зима прийшла, світила повновладні, і 
Місто зблискує всіма вогнями. Ніч —  пристрасна жага чоловіків. Гучні промо
ви в глибині подвір 7в. Лаванда ламп квітує у покоях, жадливий смолоскип го
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рить в кільці залізнім. І  на ніч розмальовані жінки блідою червінню коралів. Очі 
п ’яні у них, і перед ними — море. І  ті, що розкриваються в покоях, розвівши 
золоті свої коліна, звертають скаргу лагідну до ночі, і море літа довгого, і спо
мин. — Отож до замкнених дверей Коханців прибийте-но малюнок Корабля!

*

...Та сама хвиля котиться по світу, та сама хвиля котиться по Місту... Ко
ханці, море йде за нами вслід! Немає смерті! Кличуть нас богове, щоб ми зайш
ли до гавані... І  ми з-під ліжок витягаємо свої найурочистіші родинні маски.

ХОР
Море Ваала, обшире Маммона...

___1
«Море Ваала, обшире Маммона, — усіх віків і ймень ослоно та схороно, 
Море без віку й жодного резону, Море без поспіху та жодного сезону,

Море Ваала й лютого Даґона, — лице первісне наших сновидінь,
О Море, передвістя споконвічне, — ти й перевершуєш усяке передвістя,

О ти, від співу нашого давніше, — о Море, невідомість про майбутнє,
О Море, пам ’ять про найдовший день, неначе обдароване безумством,

Найвищий погляд понад розмахом речей, і над перебігом Буття, його не
схибна міра!..

*

Ми прикликаємо тебе, о Мудрість! І  залучаємо тебе до наших клятв,
О Море, сповнене величчям, у власних відступах та розмаїтті, велике по

серед великих каст, високе посеред високих рангів,
Усе твоє, — твій рід, твій край, і твій закон; усе твоє, — твій люд, твоя 

еліта й маса,
0  Море без регентства й опікунства, без ради й посередника-арбітра, без 

суперечок про інвеституру:
Владарне від народин, сановите, у всеозброєнні своїх прерогатив, у всемо- 

гутті титулів своїх та королівських прав і повноважень,
Ти в імператорських своїх одіннях утверджуєшся в далині, і мовиш про ве

лич, і примножуєш у далях
Свої величні способи буття, неначе знак прихильності імперій або ж до- 

маніальна доброчинність.
*
Чи спали ми, й чи спала ти сама, Присутносте, коли заради нас було 

омріяне таке безумство?
Ми нині наближаємось до тебе, Скрижаль Величних, і серця нараз стиска- 

ють нам людські границі.
Чи слід кричати нам? Чи слід творити? — Хто творить нас самих у цю 

хвилину? Отож питаємо: супроти смерті чи не лишається одне — творити?
Ми вибрали тебе, о Місце для Величних, о найдивніший із теренів! Великий 

кін зростання й честі, поля вітання та хвали!
1 що ж таке, — ми молимось до тебе, — єднання це без повороту і це 

зібрання без оплоту?
Спалити ліпше у твоїй морській окрузі сто прокажених Королів у їхніх зо

лотих коронах,
Громаддя вбогості та честі, і гордощі мужів, які не ждуть оскаржень.
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*
Ось вільний поступ до твоєї слави, Могутносте! О Первісне й Верховне!.. 

Безмежний простір, повноважність права;
Вже досить нам у відомстві твоєму благати вольностей та привілеїв,
О Море без сторожі й огорожі, без винограддя та рясного збіжжя, — там, 

де простерлася багряна тінь Величних!
Засівши на твоїх камінних гранях, неначе пси із головами мавп, богове, 

виліплені з глини та печалі,
На спадах, перекраяних ярами, на спадах, перепалених вогнями, які відтак 

набрали барви перегорілих осадових товщ,
Остання Сесіє, ми мріяли про тебе! Ми задля тебе берегли цю мрію у що

найвищій із відомих нам інстанцій:
Зібрання щонайвищих верхогір’їв землі у довгому складчастому вбранні, не

мов священна асамблея найбільших грецьких Мудреців, — уся земля, посеред 
безгоміння, в колегіальному вбранні, розпочинає збори й засідає в амфітеатрі
з білого каміння...»

__2
Разом із тими, що мандрують і залишають на пісках свої сандалі, разом із 

тими, що німують і прокладають путь безповоротним снам,
Якогось дня ми вирушаємо до тебе у нашому святочному вбранні, Море, не

займаність Сонцестояння, о Море, ти, безжурносте вітання, й невдовзі ми не 
можемо сказати, де зупинитись мають наші кроки...

Чи це таки насправді ти, о диме нашого порога, підносишся у нашому 
єстві, немов священний дух вина в посудинах з фіалкового древа, при сході чер
вонястих зір?

Ми беремо тебе в облогу, Розкіш! Ми будемо тебе жадливо висмоктувати, 
вулику богів, о тисячі чарунок піни, де спопеляється злочинство! — Будь з на
ми, о Кумейський сміх, і також ти, останній зойк Ефесця!..

Тож ось як мовить Завойовник, під бойовим своїм пером, в останніх бра
мах Храму: «Я буду жити в заборонених покоях, і там блукатиму...» Смоло 
померлих, тобі не бути гноєм цих місцин!

А ти — несхибно допоможеш нам супроти темної людської ночі, чудовна 
магмо край порогів наших, о Море, з ’явлене в потрійній драмі: це Море жаху 
та злочинства; а також Море спалаху та свят; нарешті, Море діянь!

*

Вбачайте, — Море жаху та злочинства:

Нарешті, ладні ми переступити Поріг, чудесну королівську зелень; і, не 
спиняючись на мареннях про тебе, ми топчемо тебе, божиста казко!.. Там, 
посеред підводних галяв, зринає зірка без обличчя; душа, від розуму прудкіша, 
до неї стрімко поспішає. Для нас ти — нетутешня милість. І, рухаючись у 
тобі, рухливім, вичерпуємо аж до дна злочинство та велику кривду, о Море 
невимовного вітання, і всеосяжне Море ласки!

Ні, ми не гризли зелені цитрин із Африки, і ми не поривались до покладів 
світлястого бурштину із вкрапленнями крилець одноденок; але, оголені, ми 
оселились там, де плоть уже не плоть і сам вогонь — уже не пломінь, а 
ряхтіння соків, добірне й найкоштовніше насіння: у мить зеленого пе
редсвітання, що, мов листок, широкий і єдиний, затоплений світанням і сяй
ливий...

Віднайдена велика єдність, відроджена сяйна присутність! О Море, 
світляне моління і плоть великих синодичних місяців! Це яснота, яка заради 
нас зробилася речовиною й твердю, і найясніша часточка Буття постала у  
жахтінні дня, — немов при ковзанні меча з шовкових піхов пурпурових: Бут
тя заскочене у власній суті, й сам бог — довершений і досконалий у най- 
святіших зі своїх відмін, у затінку священних пальм... Прихід до Князя у тим
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часову ставку його слави! Отож нехай тепер, нарешті, сяде у колі бенке- 
тарському Господар!..

Союз утверджено, і змова досконала. І  ми — серед людей твоєї слави, не
наче гостра скалка в серці візій. Чи слід кричати нам? Чи слід хвалити? Хто 
губить нас самих у цю хвилину, — або, можливо, здобуває нас? Сліпі, ми хва
лимо. І  молимось до тебе, о Смерть, — безсмертні Грації з тобою. Нехай же 
плинні фрази наших співів, помилувані порухами губ, віднині будуть означати 
більше, аніж дозволено вдавати сновидінням.

Так, справді, посеред зелених вод та шумовиння, наче серед галяв, 
пломінням Математики повитих, є істини, що при появі нашій далеко полох
ливіші, ніж гриви казкових звірів. Там неждано ми втрачаємо опору під нога
ми. Чи це, о пам’яте, насправді ти, і за подобою твоєю Море? Ти й досі путь 
свою верстаєш, і ти даєш собі наймення, і морем досі ми тебе звемо, — ми, 
котрі вже не маємо ім ’я... І  ми могли б ще мріяти про тебе і на короткий час 
тебе назвати...

*

Вбачайте, — Море спалаху та свят:

Бог Неподільний володарить на обширах своїх провінцій. І  Море радісно 
вступає на всі поля любовних попелищ... О Море, пожиральнице чудес і квіття 
мальв, о невситиме Море, жадлива пожиральнице великих злотистих маків 
посеред рівнин, що їх осяяно одвічним Сходом! О вимивальнице зернинок злота
з трудних пісків, о ти, Сивілло віща, розмита в найбілішій глині бухти!..Це, 
Море, ти ступаєш уперед і гордо ушановуєш себе, о обмивальнице нагробків на 
всіх краях земного суходолу, о підіймальнице великих смолоскипів над брамами 
усіх арен!

Старі жувальники кори та попелу, із чорними зубами, встають, щоб на 
зорі тебе пошанувати. І  ми, котрі були незмінно поруч, спостерігали серед 
пальм світання, рясне творіннями твоєї ночі. Ми бачили тебе в ранковий час: 
укрите щільно чорним лаком, немов незайманка під знаком заборони, в якій 
зростає божество. Та в полуденний час, — від золота шалене! мов під попо
ною господня кобилиця, яку ніхто не запрягає й не сідлає, — тяжка тварина 
із ритмічним кроком, під королівськими своїми чапраками, з оздобами кош
товного каміння, важка від срібла, лагідно колише разом з вогнями дня свій 
горельєф захоплюючих образів, і власні великі, рівно складені пластини, свя
щенне золото своє і срібло;

Або ж, нав ’ючена вагою старовинних ошатних башт, під зблиском войов
ничих амулетів на пряжках із задавненої міді, тварина дужа, що зігнулась 
тяжко поміж своїх щитів шаноби й честі, — вона несе, — підвішений на гак, 
мов купу потрухів та водоростей грубих, — вантаж щедротний ланок, і ко
лечок, і бронзових своїх гачків кольчуги, і гарну зброю, що її так густо зма
стили жиром виснаги й знемоги, у проймах з клапанами завеликих, зі шкіри 
вироблених фартухів;

Або ж іще, так само поміж нами, тварина кольору асфальту, гола, сумир
на, вся розписана великим орнаментом з рудої вохри й глини, — вона несе ли
ше важенне берло з червоним самоцвітом, а також священним чорним каме
нем бетилом; посвячена, велика і тяжка серед трясовини людського тлуму, 
вона одна танцює й дещо важить для свого бога у безжурнім тлумі...

*

Насамкінець, вбачайте, — Море діянь:

Там ми шукаємо свої списи, свої загони та дозори, — і це пронизливе 
боління серця, що пориває нас на вищий подвиг... О невсипуще Море в час при-
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пливу, і непогрішне Море в час відпливу! О Море, Варвара безжальність, І  Мо
ре, бунт супроти Ладу, Море, під панциром своїм невтишне, о ти, стократ 
діяльніше і дужче, аніж посеред спалаху любові, о вільне та гордливе в пори
ваннях! Нехай наш крик тепер відповідає оцій великій радості твоїй, о войов
ниче Море наших Маршів, а для нас ти — атлетичне Море, круг Арени!

Бо твоя втіха — в безмірах громаддя, та ще в божистих нахилах твоїх, 
а твоя розкіш — на гостріні рифів, у частих блискавках та в близькості ме
ча. Ми бачили тебе, о Море люті, і Море, п ’яне від самого Моря, серед вели
ких смоляних троянд, серед потоків сяйнобризних нафт, коли ти котиш аж 
до вуст своєї ночі, немов оті священні жорна, що в них вкарбовано нечисті ге- 
ксаграми, — важезні камені, омиті злотом усіх твоїх гігантських черепах,

І  ти саме, таке рухливе й плинне в розподілі твоїх щитків і мушель та в 
широченних власних проймах, Море, під панциром своїм невтишне, і Море, 
найдіяльніша могуть, — о всеосяжне, о суцільне, — сяйне й опукле у своїм ог- 
ромі, й немов набрякле тягарем погорди, під молотом високого прибою своєї 
фауни, охочої до бою, ти, Море заважких основ, і Море, заколот супроти Ла
ду, — о цілокупність, о тріумф, — ти, несене самим припливом! — дедалі на
димаєшся й ростеш на золотій своїй вершині, немов священний римський щит 
на бронзовій своїй плиті...

Фортеці й цитаделі, неухильно руйновані під гук вояцьких флейт, не спов
нять обширу для воскресіння мертвих! При сяйві солі, чорної, та йоду снів-по- 
середників страшне кільце Сновидця поволі й незворотно замикає мить невми
рущого жахіття: величезне подвір ’я, вимощене найщільніше залізом забороне
них округ, — і, вмить, обличчя явленого світу, якого вже не відчитати нам... 
Але що діється з самим Поетом посеред повного загроз шукання, — скажіть, 
що діється з самим Поетом серед цього світлястого двобою? — Нехай сьо
годні, в вечоровий час, дадуть вам відповідь, до рук узявши зброю.

__ З
...Велика многота картин, і марнотратність віршового ритму. Але тепер 

уже надходить час, щоб повернути Хор у круг строфи.
Велика вдячність Хору — тому кроку, що ним ступає суверенна Ода. 

Відтак відновлено речитатив на славу Морю.
Соліст іще стоїть перед безмежжям Вод. Він бачить неокрає Море, із 

безліччю ряхтливих зморщок,
Немов укрита згортками туніка бога в руках у храмових дівчат,
Або на схилах, ледь порослих скупими кущиками зілля, — в руках дівчат 

морська широка сіть рибальської громади.
Ось так, чарунка по чарунці, безмежна просодична ткань снується, — то, 

власне, Море на своїй сторінці, немов святий речитатив:

«...Море Ваала, обшире Маммона, усіх віків і ймень ослоно та схороно; о 
Море дальніх берегів і всіх часів, о Море, провість про найдовший день, — ти 
й перевершуєш усяке перевістя, ти й передвістя, чуте з'вуст Чужинки; о 
незміренносте оповідного слова, — о Море, безіменна многомовність!

І, рухаючись у тобі, рухливім, ми нарекли тебе ненареченним Морем: мінли
ве й плинне у своїх одмінах, незмінне й непорушне в своїй масі; різноманітність 
у началах та рівноцінність у Бутті, правдивість у брехні та зрада у посланні, 
все існування, все неіснування, усе терпіння й весь непослух, — неіснування, 
існування; великий лад і маячіння, — милість, і благовоління!..

О Море, ти, тривке палання, обличчя, бите дивним зблиском! Свічадо, що 
відбило Поза-сон, і Море, що відкрилось Поза-морю, неначе той Кімвал непар
ний, що в далині собі знаходить пару! Відкрита рана у земному лоні задля свя-
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того вторгнення, о ти, роздерта наша ніч, ще й інша ніч, осяяна та блискот
лива, — поріг камінний, вимитий любов’ю і й жахітне місце скверни та 
блюзнірства!

(Невідворотність, о загрозо! Пожари, що несуть їх далі й далі, мов до пу
стель погорди й непокори; жадання, що несуть їх далі й далі, мов до неклика
них дружин, до інших лож... Земля Величних, і така ж година Величних — 
вже передостання, й остання, й нинішня, ось тут, безмежно тривка в рап
товім сяйві блискавиці!)

О суперечливе та розмаїте! О повноважне Море, безберегість угод, союзів 
та великих звад! Ти — міра, але й ти — надмірність, і благодійність, і жор
стокість; о бездоганна чистота в усьому, що нечисте й непристойне, — і 
анархічне, і легальне, і змовницьке, й недозволенне, о маячня!.. І  ще яке, — і 
ще яке, непередбачене й неждане?

Безплотне й надто вже достотне, й незворотне; і безвідмовне, й неспро
стовне, й незисковне; безлюдне і заселене повсюдно; могутнє, вічно сутнє й не
позбутнє, — і ще, і ще яке, немовлене й нечутне? Непізнаванне й невідступ
не, і бездоганне, й непідсудне, іще й таке: велике Море, незайманість Сонце
стояння, о Море, наче вина Вінценосців!..

Ти, що було завжди й незмінно з нами, ти, що завжди й незмінно будеш з 
нами, — тобі заслужену складають шану благоговінням повні береги: неначе 
посередник і примирник, ти запроваджуєш закони наші, — о Море мецената 
й злидаря, о Море емісара й крамаря! Про тебе люди знають ще й таке: ти 
засідаєш в наших трибуналах, серед душпастирів і суддів наших, що виклада
ють в дистихах статути, — до тебе на пораду поспішають засновники при
морських ліг і пактів, об’єднувачі миролюбних націй з проводирями молодих 
мужів до їхніх жон на інших берегах,

Тебе, о Море, бачить у сновиддях вояцтво прикордонних гарнізонів та 
різьбярі познак біля границь імперій; дозорці краму біля брам пустелі та по
стачальники монет, властиво, мушель; і царевбивця, що біжить пісками; й 
репатріант, повернутий державі, — його ведуть по снігових шляхах; і сто
рожі рабів серед копалень, Що притулились до своїх бульдогів; і козопаси, 
вбрані в лахи шкур; і волопас, що носить сіль худобі; ті, що відходять жолуді 
збирати в діброві, під священними дубами; ті, що живуть у лісі й виробляють 
із дерева начиння господарське; і шукачі колінчастого древа, що з нього май
струватимуть форштевні; сліпці славетні біля наших брам, у пору падолисту; 
й гончарі, які малюють посеред подвір їв, на глині келихів, узори чорних хвиль;
і збирачі полотен задля храмів; і, попід мурами фортеці, закрійники морських 
вітрил; а також ви, за бронзою дверей, ви, коментатори нічні щонайдавніших 
текстів цього світу; і літописець при вогні лампади, що припадає до далеких 
лун народів, до безсмертних їхніх мов, — неначе Той, хто викликає мертвих, 
ступаючи на край могильних ям; мандрівці по нагір ’ях, що багаті на офіційні 
письмена й послання; і ті, які подорожують в ношах серед хвилястих жнив 
або лісів, що вибрукував їх Король-безумець; ті, що вночі несуть червоні пер
ли, і разом з Жовтнем бродять по великих лунких шляхах історії озброєнь; і 
полководці, в кайдани закуті, серед щасливих тріумфальних тлумів; і судді, 
обрані у вечір бунту, вже зовсім недалеко від кордонів; трибуни-красномовці, 
що мовляють серед великих полудневих площ; коханка, що припала до кохан
ця, мов до святині потерпілих мореплавців; і той герой, якого прикувало, у  
дальніх далях, ложе Чарівниці; і той чужинець серед наших руж, якого при
сипляє гомін моря та ще бриніння бджіл в садку владарки, — і це вже полу
день, — легкий вітрець, — філософ спить у глиняній своїй посудині, суддя — 
на кам ’якому антаблементі, що такий подібний до носа корабля, жерці вер
ховні — на ложі, схожім формою на човник...»
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*

0  передвістя, невимовне! До тебе линуть біль і лихоманка!

Народи дужче налягають на свій ланцюг, зачувши тільки твоє морське 
єдине ймення; тварини дужче натягають свій мотузок, зачувши тільки єди
ний присмак твій трави й гіркого зілля; і чоловік, який вжахнувся смерті, іще 
розпитує у ліжку про височінь припливних хвиль; і вершник, серед поля загу
бившись, ще й досі повертається в сідлі, шукаючи своє житло й пристанок; 
так само в небі, на шляхах твоїх, хмарини гуснуть, доньки твого ложа.

Ідіть і розпечатайте каміння фонтанів і криниць, там, де джерела замис
лені про путь свою до моря. Нехай так само буде перетято усі зв’язки, усі 
опори й стрижні! Бо забагато скель під варту взято, і забагато схоплено в 
окови старих дерев, сп ’янілих од тяжіння, — усі вони застигли нерухомо, о 
Море, й досі на твоєму Сході, немов тяжкі тварини в час доїння.

Або ж нехай саме пломіння котить, мов грім, свій вибух лісових плодів, і 
лусочок, і вже засохлих струпів, нехай жене вогненним батогом нестямні зграї 
та стада живих! До пристановища твого, о Море, й відтак до бронзових 
твоїх престолів, які не мають сходин та перил! Нехай ті ж самі посторонки 
тиснуть Володаря й прислужницю його, Багатія та вбогого тубільця, і Кня
зя з усіма його гостями та з усіма дочками економа; всю фауну, і свійську, і 
священну, відтяті голови та здерті шкури звірів, із усіма копитами й рогами,
і дикого баского жеребця, і полохку золоторогу сарну...

(І хай ніхто не важиться подбати ні про пената, ні про лара, ні про тво
го сліпого предка, який заклав основи касти. За спинами у нас не жінка,що 
стала соляним стовпом: ні, перед нами — надмір прагнень та завелике любо- 
страстя. І  чоловік, нещадно гнаний від брили каменю до брили, аж до ос
танніх хвилерізів зі сланцю або чорного базальту, схиляється над стародавнім 
морем, і там, крізь спалах аспидних століть, вбачає неокрає лоно вод, із 
тьмою гребенів своїх струмливих, немов саму божественну утробу, що, гола, 
зблисла на коротку мить.)

*

...До тебе квапиться Жона всесвітня серед вселенського огрому вод, до те
бе квапиться Жона свавільна серед щедротності своїх джерел, серед високого 
припливу своєї стиглості й достатку, — сама земля струмисто рине у доли 
гирлами кохання: сама земля, одвічна та антична, — така немовчна відповідь 
твоя, з такої далини, й така тривала, з такої далини, й така повільноплин- 
на, — і ми самі разом із нею, з великою підмогою народу та з тупотом вели
ких тлумів, у нашому святочному одінні, у нашому найлегшому вбранні, — не
мов речитатив кінцевий поза строфою та еподом, — о тлуме! — із отим та
нечним кроком, що до потужних просторіней моря, яке сп ’яніло від самого мо
ря, веде покірну та поважну землю, яка сп ’яніла від землі самої...

Припливе, о велика ласко!.. І  мореплавець під полотнами вітрил, уже зне
силений при вході до проток, по черзі вимушений наближатись до двох супро
тилежних берегів, на суші бачить чоловіцтво та жіноцтво двох різних рас, 
та ще тварин плямистих, і це — немов заручники, що їх позбирано аж на 
краю землі, — чи пастухи, що йдуть широким кроком узгір ’ями, і жезлами хи
тають, неначе діячі античних драм.

1 по найближчому з морів великі пазурі лишають свої глибокі борозни на во
дах> А далі, аж при виході з проток, широко розляглось чужинне Море, — то 
вже не море наймитів поденних, а головний поріг найбільшої Орбіти, і видат
ний поріг найбільшого з Віків, — і там керманичу немає місця, — о Море, 
вступ до забороненого світу, на іншій грані наших сновидінь, ах! наче крок за 
межі сновидіння, і сновидіння, на яке не стало зваги!..
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— І  це Йому сказали ми свій людський вік, і це Йому звучать хваління наші: 
«...Воно — немов той самий камінь миропомазань без покровів; воно подібне 

блиском до меча, що опочив між білими шовками.
В його очисній ясноті панують риси потужної прихильності та ласки; во

но набути ладне барви неба, що за подобою його мінливе й плинне.
І  це — федеративне море, й вічне море союзу саме там, де всі моря і всі 

народини зливаються водно.

...Це — море, п ’яне від самого моря, і море найверховнішого сміху; воно гря
де до найхмільніших вуст, на велетенських крилах, що розкриті, немов 
каміння величавих храмів:

0  Море, незліченне й незчисленне у власних числах та множинах чисел; о 
Море, і невтомне, й невтоленне у завеликих власних номах та в літочислен
нях своїх імперій!

Воно росте без образів і цифр, воно гряде до найхмільніших вуст, неначе 
той перелік усний, що згадують його під час таємних церемоній.

...Шляхетне Море відступу й відходу, і Море найвеличнішого циклу, де га
ють час безлюдні королівства й провінції без складених кадастрів.

Воно — заблукане безповоротно, воно ж — і просторінь сліпих міграцій, во
но веде безлюдними шляхами, воно веде сезонними слідами, серед великих па
норам своїх барвистих трав, —

Веде великий тлум своїх народів та всіх підлеглих орд, що сплачують да
нину, — до найвіддаленішого злиття в єдину й повсякчас ту саму расу.

«... Чи ти — воістину моя присутність? » — крик найхмільнішого з мужів,
— «а чи несхибність передвістя?..» Це ти, Присутносте, й ти нині сниш про 
нас.

Ми прикликаємо тебе: «Будь поруч, з нами!» Але ти подаєш нам інший 
знак, і він для нас неуникненний; ти прокричало нам про те, що неосяжне й 
незміренне.

1 наше серце повсякчас з тобою, серед пророчих шумовинь, серед далеких 
літочислень, і дух для себе накладає заборону на кожну із місцин твоїх поривів.

...Напівземною звем тебе Жоною: бо, Море, ти циклічне, наче жінка, і по 
сезонах змінне, наче слава;

Одначе плинеш ти, не відаючи нас, і котиш власні діалектні товщі над 
смутком наших почестей і слав, над розкішшю затоплених ландшафтів.

Чи слід кричати нам? Чи слід молити? Ти й далі плинеш, Марне та Без
межне, і ти пишаєшся саме собою, аж на порозі іншого Безмежжя...»

*
. /  нині ми тобі повідали всю правду, і нині ми тебе почнемо пильнувати, і 

ми віднині перевершимо тебе у наших людських справах:

«Вслухайся, й ти нас чути зможеш; вслухайся, й ти нам допоможеш.
О ти, що без кінця грішиш супроти смерті та супроти занепаду речей,
О ти, що без кінця співаєш про гордість брам, відтак волаєш біля порога 

інших брам,
Ти, що блукаєш між Величних, мов гомін безпритульної душі,
Ти, що в бездонній глибині недолі громадиш раптом ретязі кохання,
Ти, що примірюєш великі маски щастя, і раптом видно на тобі глибокі ра

ни, —
Будь з нами в слабкості своїй і силі, і в дивині життя, що вища від радіння, 
Будь з нами, ти, яке в останній вечір нас змушуєш творінь своїх стида- 

тись, і радо пробачаєш нам цей сором,
Нехай же в час повернення добра, під полотном вітрил опалих наших,
Нам допоможе твій великий спокій, і твоя сила, і могутній подих, о крев

не Море Ладу та Порядку!

__ 4
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I  сила та зростання хай приходять у наші сни, о Море, із єдиним, із пер- 
вородним звуком твого ймення!..»

*

Ми прикликаємо тебе, нарешті виходячи за круг строфи Поета! Нехай те
пер не зблисне задля нас, поміж тобою та великим тлумом, оцей грізний не
стерпний спалах мови:

«...У нас були слова для тебе, але було замало слів,
І  вже любов нас поєднала з самим предметом наших слів,
І  це вже не слова для нас, і це не знаки й не оздоби,
А саме те, що ними дане, і саме те, що ними вбране, —
Виповідаючи тебе, о оповідь, ми вже й самі стаємо, оповідь, тобою, — 
Тобою стали ми, о ти, колись до нас Непримиренна: сам текст, і суть йо

го, і плоть, і весь морський потужний плин,
І  велич просодичних вбрань, що їх вдягаємо ми знову...»

І, рухаючись у тобі, рухливім, і, мовкнучи в тобі, живім і хтивім, ми жи
вемо, нарешті, у тобі, о Море єдності й союзу,

0  Море, світляне моління, і Море, найславетніша з субстанцій, нарешті 
ми вславляємо тебе, — морський твій спалах, найчистішу сутність:

На всіх затоках, що вдаряли в них блискучі весла, і на узбережжях, що 
Варвар ланцюгами їх шмагав,

Ах! На всіх рейдах, що орел опівдні їх шматував, на всіх великих площах, 
що круглим вибруковані камінням, перед тобою широко відкритих, мов перед 
збройною твердінню Цитаделі,

Ми, Оповідь, вславляємо тебе! — І  натовп разом зі Співцем стоїть, і Мо
ре, непорушне біля брам, палає, вінчане вечірнім золоттям.

1 вже великий вітер рине вниз, крізь вечір, щоб зустріть надморський вечір, 
поза ареною юрба верстає шлях, і лине все пожовкле листя світу, —

Все Місто, сходячи на берег Моря, веде з собою череду тварин у мідяних 
оздобах; виконавці з оправленими в золото рогами, та збуджені жінки, й так 
само зірка, що сяє з першими вогнями міста, посеред вулиць, — все в путі до 
Моря, і вечір понад просторінню Моря, і всі дими союзів над водою,

В божистому сусідстві поряд з ґанджем та зіпсуттям людським поміж 
богами...

__ 5
— Понад ареною, понад безлюдним Містом листок у золоті смеркання 

кружеляє, жадаючи знайти людське чоло. У місті бог-чужинець, — і Поет, 
що повертається на самоті з похмурими Дочками слави:

«...Море Ваала, обшире Маммона, — усіх віків і ймень ослоно та схороно! 
Одноутробне море наших снів, і Море, люто гнане сном правдивим,
О ти, відкрита рана в наших грудях, і стародавній хор у нашій брамі,
О ти, гріховносте, і ти, палання! Усе безумство й світле легкодумство,
О ти, любове, й ти, відразо, і Невблаганне, і Вблаганне,
0  ти, що знаєш і не знаєш, о ти, що мовиш і не мовиш,
Ти, що всі речі розумієш, але в усіх речах німуєш,
1 повстаєш в усіх речах супроти смаку людських сліз,
Не мачуха, а мати й Ненька, кохана й мати наймолодшого з синів,
О ти, Єдинокровне і далеке, ти — кровозміс, ти й первородство,
Ти — і найбільше співчуття до всіх речей скороминущих,
О Море, вічно невідхильне, і Море, врешті неподільне! Покаро честі, спрут 

любові, — Море, пленарне і сумирне, чи не ти нас,

О Кочове, у вечоровий час на береги реальності вестимеш?»
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ПОСВЯТА
Це Полудень, і хижаки, і голод...

Це Полудень, і хижаки, і голод, і цілий Рік морський, його найвища верши
на там, понад скрижаллю Вод...

—  Які ж то, зовсім чорні і криваві, дівчата йдуть шаленими пісками, ледь 
оминувши зникнення речей ?

Це Полудень, і люд, його тривкі закони... Птах, набагато ширший у по
льоті, вбачає мужа, вільного від тіні, аж на самій межі його маєтку.

Але не бракне злота нашим чолам. І ще звитяжливо долають ніч червоні 
наші верхові тварини.

Так збройні Вершники, на межах Континентів, ступаючи на край 
стрімкого узбережжя, розпочинають свій об 7зд півостровів.

— Це Полудень, його великий лад, громохкі кузні... Ось уже крилаті високі 
миси в далях простирають свої дороги з синявої піни.

Виблискують своєю сіллю храми. Богове будяться у товщах кварцу.
І  спостережник, високо вгорі, посеред вохри й рудуватих крейд, про черлень 

полудня звістує гучно, здіймаючи свою залізну сурму.

Це Полудень, і блискавка, й провістя; це Полудень, і хижаки його посеред 
форуму, і крик орлана понад просторами безлюдних рейдів!..

— Ми, що, можливо, у  якийсь із днів помремо, нині кажемо: людина без
смертна посеред багаття миті.

Зі свого крісла білої слонівки піднявся Узурпатор. І  коханець змиває з себе 
всю смагу ночей.

І  чоловік у  щирозлотій масці скидає з себе це важенне злото, аби належ
но вшанувати Море.

1953 -  1956

У затоці Фанді.
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СЕН-ЖОН ПЕРС Письменник. Література. Життя

ПРО ТЕМАТИКУ ПОЕМИ
« © Р Ш Н П Г Ш И Ь

Я прагнув високо піднести, з усією її 
пристрастю та з усією гордливою її сла
вою, драму людського призначення, 
або, радше, драму людського походу, 
що його сьогодні воліють недооцінюва
ти чи й применшити його значення, — 
аж до намагання позбавити всякої ваги
і всякого верховного поєднання з вели
кими силами, які нас творять, які пану
ють над нами або зв’язують нас. Я праг
нув поставити на найоголеніший поріг, 
з обличчям, звернутим до начудовнішої 
ночі, — саму людину понад плином її 
долі й саму велику людську цілість — 
цілість людини всіх часів, людини 
фізичної та моральної, з її покликанням 
до всемогутності та з її прагненням бо
жественного начала. Я обрав саме Мо
ре, у символічному ключі, мов дзеркало, 
запропоноване цій людській долі, — не
наче місце зблиску й зосередження, або 
ж «геометричний пункт», і площина для 
орієнтування, і водночас резервуар 
одвічних сил, — заради справдження і 
навіть перевершення людини, цього 
жадливого кочовика.

Я обрав похід до Моря задля услав
лення мандрівничих шукань сучасного 
людського духу, що завжди намагніче
ний самою звабою своєї непокори. Отож 
це драма великого походу людської не
втоленності, та водночас і людської ви
моги аж, до найвищого із невідступних 
пожадань, хоч би яким воно було: 
індивідуальним чи суспільним, духов
ним, як і інтелектуальним. І це, так са
мо, уславлення життя, разом із таємни
цею його діяльних сил, з великим, хоч і 
незбагненним ладом вічного походу.

Як наша зрима й позірна границя, 
що до неї прагне сягнути всяке не
терпіння і всяке наше розростання, —

Перекладено за виданням: Saint-John Perse. 
Oenvres completes. — Editions Gallimard, 1972. 

О Михайло Москаленко, 1996, переклад.

Море з’явилося мені в осерді співу, на
че безлюдний круг арени, і ритуальний 
центр, і театральний кін, і стіл жертво
приносин в античній драмі, — і навко
ло нього повинна розгортатись дія; 
спочатку розташовуються другорядні 
діячі, а відтак і головні герої, немов 
живі фрагменти людства, які репрезен
тують стародавню землю, — землю лю
дей, чию причетність засвідчено 
віднині і навіки.

Перша частина («Заспів») — це ли
ше пролог поеми, зачин Поетової дум
ки, де мотивовано її визвольну тему: 
звернення й моління до Моря як до 
джерела духовного боріння та вільного 
оновчого творіння, — до Моря не
відступних клопотань, до Моря всіх 
людських зібрань, — і посередницько
го, й помічного, і відкривавчого в 
людському серці. Прикликавши спо
чатку до себе все, що Море здатне вип
лекати виняткового в людині, Поет го
тується до стану благодаті, щоб бути 
гідним високого заступництва. Він ви
значає хід, перебіг та духовні зо- 
бов’язаннгі поеми, земний розвій і рух 
навколо Моря, мов урочистий хід нав
коло вівтаря. Відтак, засвідчивши своє 
покликання до звершення такого дійст
ва і повернувшись до генезису поеми, 
він вітає участь самого Моря в акті 
будівничого творіння.

Друга частина, або «Строфа» (грець
кою мовою це означає «рух навколо 
вівтаря»), — то вже початок і розгор
тання дії драми, та водночас і висловле
на її суть. У межах амфітеатру морських 
міст, і портових споруд, і надовкружних 
селищ, звернутих до Моря своїм пе
реднім краєм, по черзі вводяться, одна 
по одній, вісім людських постатей, — 
героїв, що їх покликано перед лице са
мого Моря: на них чекають запитання,
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клятьба, посвята, поклик, моління та 
хваління.

Третя частина, або «Хор», єднає в 
один великий рух, в один потужний ко
лективний голос усю піднесену людську 
хвалу на славу Морю. І, зрештою, вона 
поєднується з Морем, що є стихією по
туги, так само як і джерелом знання, — 
Море при цьому тотожне усесвітньому 
Буттю, — і в нього безконечно інтег
рується, при цьому в нього інтегруючи й 
людину, аж на границях людського на
чала. Поет, свідомий розвитку цього 
поєднання, та ще зухвалості такого чи
ну, все ж приймає виклик задля найви
щих свят самого духу та найповажніших 
духовних авантюр. Хоровий речитатив 
наприкінці звільняє місце широкому 
походові юрби, що здійснюється під 
орудою Поета, й той постає Солістом 
Хору. Він, сяйливий, підтримує й про
вадить далі дію цього найширшого 
людського розгортання аж до його 
морського броду: це образ людства на 
шляху до своєї найвищої долі.

Четверта й остання частина (з на
звою «Посвята») дає Поету визволення, 
повертає до себе самого, — по тому, як 
він провадив і своє творіння, й весь свій 
народ, до їхнього найвищого єднання.

Отак я прагнув повести до меж 
людського вислову це таємниче покли
кання людини, в самому лоні діяння, — 
заради того, щб перевершує в людині її 
минущу природу. Піднесення великої 
людської фрази, серед найвищого 
морського руху, — заради повного 
відновлення в правах людини, в двох її 
взаємодоповнюваних іпостасях, — та
кою мала б бути моя відповідь на 
людський двоподіл, на млявий нігілізм 
та на реальне зречення, що з них сьо
годні прагнуть зробити ложе для нашої 
матеріалістичної епохи. Якби я був 
фізиком, то виступив би разом із Ейн
штейном за Єдність та за Неперервність
— супроти «квантової» філософії та ви
падку. Якби я був метафізиком, то з 
радістю прийняв би прославлення міфу 
про Шиву...

---------------------- о ----------------------

ПРО ІЮВІЮ СИЫЮН ПІКА
* * *

Прочитав із зачудуванням «Малюн
ки до Крузо». Який досконалий витвір! 
З перших рядків пригадав, що читав їх 
колись раніше (1909 року), — читав із 
подивом та радістю, точнісінько такою 
самою, як і сьогоднішня радість, що до
помогла нині їх упізнати. Ім’я автора 
тоді призабулося, сама ж річ належить 
до тих, що забути їх неможливо. Це вже 
власна фактура та сам внутрішній вибір 
визначають післядію впливу та суге
стивну силу образів; проте еліпси твору 
ще не є аж такими «грандіозними», і 
читач, захоплений на похилій площині 
оповіді, прагне їх перескочити, потіше
ний власним пориванням.

Райнер-Марія РІЛЬКЕ. 1925 р.

* * *
Одна фраза з «Хвалінь» на якийсь час 

тут, в Аргентині, по-справжньому запа
нувала над умами молодих, тих, що мис
лять і пишуть. «Я промовляю, сповне
ний шаноби». Це виглядало як поетична 
формула, як саме визначення поезії, і її 
стали наводити як елемент поцінування 
та ліричного піднесення, як можливий 
взірець. Тут уже не йшлося ні про кла
сичне, ані про модерне мистецтво, а ли
ше про речі, насущно необхідні, напи
сані в цьому ключі «шаноби»...

Рікардо ҐІРАЛЬДЕС. 1925 р.

* * *

Внесок поета до скарбниці фран
цузького ліризму, його описи, все, що
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він вводить у французьку Поезію, — все 
це дуже нове і вкрай особисте: гео
графічні, історичні та людські, елемен
тарно людські візії, краї, де він мешкав
— Антіли, де минуло його дитинство, і 
Китай, де він перебував на службі впро
довж декількох років. «Анабазиз» — це 
історія сходження від морського берега 
до пустель Центральної Азії... Ці 
краєвиди — його внутрішня реальність; 
він їх бачить у свічаді, яке міститься в 
найбільшій глибині його свідомості; він 
споглядає їх і дивується ними; він стає 
їхнім володарем, а проте почувається 
серед них чужинцем: не в національно
му, а в чисто людському сенсі... Мова 
французької поезії в його руках — не
мов чистокровна кобилиця: поет кори
стується з усіх її якостей, але змушує її 
вдаватися до нового алюру і ламати ус
талені навички. Ти опишеш те, чого 
ніколи не описувала раніше; ти терпля
че перелічиш речі й діяння, що на них 
ні Сев, ні Ронсар не звернули уваги, що 
їх Малерб, Ляфонтен та Расін уважали б 
чужими твоїй царині; ти станеш на 
щаблях цього велетенського Суходолу, 
цієї найбільшої земної просторіні, яка 
не має нічого спільного з краєм, де ти 
народилась або мужніла. Він уже засто
сував цю мову до опису островів і 
тропічних морів («Хваління»). Нині ж, у 
«Анабазисі», йдеться про здобуття Азії й 
цього великого даху світу; а проте, щоб 
осягнути свою мету, він вдається до мо
ви Сева та Ронсара, Ляфонтена та 
Расіна, до вірша, витвореного Малер- 
бом. Якщо ж ми тепер поглянемо на 
розмаїті архітектурні ансамблі, побудо
вані в інших .великих мовних царинах, 
чи побачимо ми щось рівне оцій плане
тарній поетичній пам’ятці?

Валері ЛЯРБО. 1925 р.

* * *

Мені хотілося б висловити своє захо
плення поемою «Анабазис». Вона ви
дається мені одним із найбільших і най- 
дивовижніших твбрінь модерних часів, і 
якби мені пощастило зробити переклад, 
хоч якоюсь мірою гідний цього шедев
ру, я був би вповні щасливий.

Томас Стернз ЕЛІ ОТ. 1927 р..

* * *

«Анабазис» вирізняється на ге
роїчному тлі, яке блиском своїм нагадує 
вишуканість Пуссена. Оповідь вільна 
від історичних або соціальних алюзій. 
Вона так само не несе в собі «французь
кої ясності» і не запозичує, як це робив 
Маллярме, засобів вислову у музики. 
Замість словесного матеріалу, мерехтли

вого та багатого на досяжні відчуттям 
значення, коли подоби предметів, 
здається, оповиті музикою, — ми бачи
мо тільки твердість і строгість. Слова, 
що мовлять про суворість і чистоту, про 
владу та про панування над собою: тере
зи, чиста сіль, чиста думка, оздоровчі 
прикмети солі згадуються раз у раз. 
Свідома різкість переходів, раптові і по
вторювані купюри, химерність східного 
славослів’я, — все це водночас таке зни- 
коме й таке досяжне. Проте вгадується 
творіння, щедре на силу та красу, — і, 
навіть важко сказати, чому саме, — 
творіння сучасного духу, героїчного й 
ніжного духу Франції.

Гуго фон ГОФМАНСТАЛЬ. 1929 р.

* * *

Поема «Анабазис», подана тут у 
моєму італійському перекладі, є 
рідкісним для нашого часу взірцем 
епічної поезії. Це відважна — і вдала — 
спроба поєднати розгортання історії на
роду із поступом ліричного руху, тобто з 
історією «я» Чужинця, що «вірний своїм 
звичаям» і «верстає всі шляхи землі». По
етів творчий дух обрав, задля свого роз- 
повиття, саме ті місцини («плоскогір’я і 
щонайвищі спади цього світу, в останні 
строки наших берегів»), що відповідають 
одній з найперших умов легендарного 
життя: просторові. Також і друга умова 
визначає епічний характер твору: люди 
тут «лишили по собі непевні спомини у 
цих місцинах», тобто безмежжя простору 
тримає людину, з її схильностями — ма
ло не в стані незайманої чистоти. При
рода, що перевершує цивілізацію, і лю
дина, віддана стихіям більше, аніж 
своєму власному рухові: в таких місцях 
передусім важить подія, а не особа. 
Оскільки людина в елементарний спосіб 
бореться з природою, оскільки людина 
зберігає лише суто інстинктивні або 
релігійні зв’язки сама з собою та з інши
ми людьми, першорядне значення мають 
таємниці природних явищ, лютість сон
ця, яруси кліматів, ворожість вітру, де
далі більше пересихання ґрунтів під по
глядом людини, заклопотаність каравану 
біля струменя води... В таких місцях го
ловне — це спрага, головне — це розпач 
у самому осерді сновиддя.

Джузеппе УНҐАРЕТТІ. 1931 р.

* * *

Модернізм Сен-Жон Перса — при
родно, похідне від часу, а не від якоїсь 
естетичної теорії. Якщо Сен-Жон Перс
— один з перших, хто приніс нове жит
тя в західну поезію, то славен він не то
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му, що улягав якимсь формулам або ес
тетичним модам, а тому, що його поеми 
поглибили чутливість сприймання ціло
го покоління і широко розсунули межі 
його мистецтва. Так само, як у найкра
щих творах Єйтса, Рільке, Еліота і Пав- 
нда, найкраще в Сен-Жон Персових 
творах — це відкриття цього Часу... 
«Час» його подорожі перевершує три
вання людських поколінь, і герой, що 
його шукає, хоче бачити вічну землю, а 
не перебіжні тіні в свічаді... Сен-Жон 
Перс єдиний, з-поміж усіх чільних по
етів свого покоління, здатний вершити 
великий чин вдячності й благодаті — 
церемоніал любові на честь землі та лю
дей, коли зарівно вславляються море та 
пагони трав, кістяки мертвих та плоть 
живих людей.

Арчибальд МАКЛІШ. 1949 р.

* * *

Вітер, стихія, що дає нам життя, — 
то не лише виповнений обшир, що з 
нього ми черпаємо сили: це свого роду 
задум, спрямований нам назустріч, для 
чого й було витворене слово «натхнен
ня». Але ж існує не лише натхнення й 
подих конкретної особи — існують 
космічне натхнення й космічний подих, 
існує подих нашої планети. «Здіймайся, 
Північний вітре, — сказано в «Пісні над 
Піснями», — прилинь, Південний вітре, 
повій на мій сад». У пророцтві Єзекіїла 
ми так само бачимо працю чотирьох 
Вітрів Небесних, що поєднують Людст
во. Цей подих жнив, який колись із шу
мом напинав фіранки в мене на веранді, 
цей великий розмірений подих моря, це 
врочисте дихання нашого світу, — то, 
певна річ, не що інше, як взаємообмін 
перегрітої екваторіальної зони та холод
ного повітря Півночі, процес, що на 
нього вирішальним чином впливає рух 
планети, — пасати, що маєстатично 
витісняють супротивний повітряний 
рух. Так, найпрекрасніше — відати це і 
всім обличчям своїм приймати волю 
Божу. Але слова Бог Сен-Жон Перс 
уникає, — я сказав би, побожно? І не 
зронив би цього слова з вуст, хоч би 
дістав за те ціле царство. А проте, — іду
чи вслід за сонцем, назустріч цьому по
дихові, то нестримному, то підступно
му, то задуманому, — що сподівається 
він знайти за всіма мислимими межами, 
про що сподівається він запитати — у 
повняви Неспівмірного?

Поль КЛОДЕЛЬ. 1949 р.

* * *
«Вітри» та дві інші поеми, «Зливи» та 

«Сніги», що так само з дивною могуттю 
розвивають образи метеорологічної при
роди, відкривають для нашої генерації 
духовну царину, що до неї, раз її 
спізнавши, доведеться знову поверта
тись. У цих поемах ми побачимо люди
ну у владі стихій та стихії в самій лю
дині, яка їм кориться. Але найширший 
з-поміж потужних символів, який діє 
радше на наші чутгя, аніж на розум, — 
це вітер: в одному з планів це
дантівський вітер другого кола, що віє 
на людський дух... Чудовна рівновага 
форми, точність образів та присутність 
холодного й разом з тим пристрасного 
розуму у Сен-Жон Перса поєднані з си
лою проникливості, що не має нічого 
спільного з провінційним раціоналізмом 
нашого часу. Поет заново утверджує 
найвищу традицію трагічної свідомості.

Аллен ТЕЙТ. 1950 р.

* * *

«Я пишаюся з того, що так давно з 
н“им познайомився». Сен-Леже Леже, 
Сен-Жон Перс — мабуть, єдиний з на
ших сучасників, про кого Поль Валері 
говорив мені в таких-ось висловах (а він 
рідко будь-ким захоплювався). Валері 
досконало знав усе, що було вкладено в 
Сен-Жон Персові творіння, такі 
відмінні від його власних. І він мовив 
про велич існування, звідки ці творіння 
походять... Широта ритмів Сен-Жон 
Перса — знак великої свободи душі, 
відкритої всім внутрішнім небезпекам, 
та духу, завжди ладного вивідувати, спо
кушати долю. Такі ритми свідчать про 
надзвичайне багатство досвіду. Хто їх 
опанував, той мусив спочатку наслухати 
вічні ритми планетарного порядку.

Герберт ШТАЙНЕР. 1950 р.

* * *

Погодьмося з Сен-Леже Леже, коли 
він заперечує проти поняття «екзотична 
література»; отже, йому на догоду, вдай
мося до іншого вислову: «переселення до 
іншого краю». Тобто йдеться про ту по- 
надчасову зачарованість, що до неї тяжіє 
всяка поезія, — і що її несхибно викликає 
кожне з нових творінь Сен-Жон Перса.

Андре ЖІД. 1950 р.

* * *

Як повернути Слово назад, до його 
Початку? Сен-Жон Перс став розвіду
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вачем джерел на цьому терені, і я вша
новую його як людину мого часу, як чо
ловіка, що провадить найбільш наполег
ливий пошук сенсу та призначення, да
рованого кожному з людей.

Лндре БРЕТОН. 1950 р.

♦ * *

Без сумніву, чудесне враження від 
творів Сен-Жон Перса нерідко буває 
зумовлене реальностями тих казкових 
царин, чий розвиток упродовж життя 
двох останніх генерацій наклав непо
вторний відбиток на сучасну свідомість, 
а проте все це органічно ввійшло й 
тріумфально було відтворене в глибинах 
його поетичного мистецтва... Поет, во
лодар і охоронець мови, — ось що є 
найхарактернішим для цієї людини, ось 
її найголовніші прикмети.

Деніс ДЕВЛІН. 1950 р. .

* * *
У часи розпаду, посеред розмаїтих 

небезпек, які грозять знищити все пре
красне, творчий доробок Сен-Жон 
Перса виглядає тривкою скелею... Мис
тецтво Сен-Жон Перса — це мистецтво 
слова, піднесене до його найвищого 
ступеня.

П'єр-Жан ЖУВ. 1950 р.

* * *

Ця поезія, творена задля людей, ук
ладена віддалік од людей, ця епопея, 
розкішна (адже лише ціла планета годна 
п вдовольнити), і водночас абстрактна 
(адже звернена вона до тих, що були, і 
до тих, які будуть), цей обеліск на славу 
людству, що всією суттю своєю ввійшло 
в його слово... Нарешті, це послання 
пророка, пустельника та сюзерена, що 
правує безсмертям, не так власним, як 
безсмертям своїх героїв, людей добро
чесних та людей непомітних, ця поезія
— хоч і заздалегідь відступлена всім ча
сам, — це воістину поезія Сен-Жон 
Перса.

Ален БОС КЕ. 1953 р.

* * *

Поетична матерія його поем гідна по
диву. Так, ми ладні заприсягтися, що ці 
поетичні образи, так само як і слова, 
витворені уявою, схильною до фантазу
вання, і не визнають іншого закону, 
аніж поетова примха, Кінський череп на 
жердині, пофарбована червінню бараня
ча шкура, сідло кволого чоловіка, спале

не просто неба, азалайя в пошуках 
кам’яної солі, громадські церемонії на 
честь калюжі: нема нічого такого, що не 
виглядало б цілеспрямованою та химер
ною грою розуму, який вдається до роз
ваг, глузування або впадає в оману. 
Проте невдовзі ми мусимо визнати, що 
все тут є достовірним, усе запозичене з 
різних країв світу, все зібране в цих по
емах, як велика многота чудес. Етно
граф, археолог, дослідник-науковець 
легко впізнають своє добро, чи то 
йдеться про ритуали, що збереглися на 
тихоокеанських архіпелагах, чи про по
ховальні жертвоприносини або мис
тецькі творива з сибірського степу, чи 
про порядок місць за рангом першості, 
усталений згідно з найсуворішим етике
том при азійському королівському 
дворі... Поеми Сен-Жон Перса витво
рені саме з таких скарбів. Усе, що 
ввійшло до них, заховало в собі багато 
мистецької праці, все це коштувало ба
гато терпіння, відваги та зосередже
ності, все це, зрештою, заслуговує ша
нобливого благоговіння. Поет відвідує 
не самі лише схови шедеврів та диво
глядів. Він проходить усю планету, шу
каючи здобичі та трофеїв. Цей великий 
мандрівник закарбовує в пам’яті все, що 
являє йому свідоцтво генія та мистець
кої досконалості. Цей великий ^итач, 
без сумніву, вдається до найбільших ка
талогів та енциклопедій, щоб доповнити 
те, чого навчили його кругосвітні подо
рожі. Він цікавиться і другорядними на
уками, що їх звичайно не згадують через 
їхню малу престижність: такими, як 
встановлення родоводів славетних ро
дин, класифікація медалей та монет, 
складання морських мап, щорічне ви
значення перехідних календарних свят. 
Нумізмат, ботанік, філолог, історик 
релігій по черзі приносять йому словни
ки своїх праць, плоди їх застосування. 
Поетове невпинне прагнення істини є 
таким, що передусім він дбає про чітке 
розрізнення уявного світу та реальності.

Роже КАЙЮА. 1954 р.

* * *

Сен-Жон Перс, безсумнівно, є 
найбільшим поетом сучасного світу; він 
єдиний долучає до поетичної щедрості 
та ерудиції винахідливість форми та 
красномовство, що майже зникли були 
з поезії.

Конрад ЕЙКЕН. 1957 р.

* * *

У світі Сен-Жон Перса існують і 
страждання, і смерть, але немає драми. 
Поет оспівує не відмову шляхетної лю
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дини від життя, а невичерпну мо
гутність життя, здатного оновлюватись і 
здобувати перемогу над усіма нещастя
ми: і природними, і людськими. Він шу
кає і прагне висловити в кожній зі своїх 
поем священну сутність усього, що 
існує.

Вістен Х ’ю ОДЕН. 1958 р.

* * *

У своєму сьогоднішньому житті 
Сен-Жон Перс здійснює по черзі, в 
двох протилежних напрямах, рух, що 
становив уже основу великої космічної 
конфронтації в його поемі «Вітри»: се
зон на Заході, «із гуркотом новітніх 
вод», у краях розстання, де вітри 
вимітають усі спогади; і сезон на 
Сході, де «непереможна рука» повертає 
поета до первісної землі, до його дале
кого минулого, до предківського 
коріння та до «співу живих людей». 
Між цими двома краями — гео
графічно, але й символічно, — лежить 
Море, сховище сил і величі, місце 
чуттєвих мріянь та історичних спо
дівань, перехрестя ризикованих при
год та пишних святкувань, різновид 
чистої Слави, що необхідна людині та 
поету.

П ’єр ҐЕРР. 1959 р.

* * *

Це світ, витворений з образів, зав
жди дуже природних, і про їхню приро
ду Сен-Жон Перс має глибокі й доско
налі знання... Щоб зрозуміти поета, тре
ба поринути в потужні хвилі його 
ритмів, властивих лише йому, та водно
час класичних, перейнятих духом усього 
найвеличнішого, що виплекала фран
цузька поетика в повняві свого роз
маїття.

Рене ЛЯКОТ. 1959 р.

* * *

Сен-Жон Перс височіє у всій своїй 
гордливій щедрості й пишноті, тому він 
наділений природним аристократизмом: 
завдяки цьому він зміг досягти найви
щих верховин самотності, де люди, по
дібні до нього, відновлюють свої вла
дарні царини. Тоді їхні кроки стають су
мірні з простором великих незайманих 
пустель, а їхня кров пульсує в тому ж 
ритмі, який здіймає хвилі моря та ко
хання.

Андре РУССО. 1959 р.

* * *
У Сен-Жон Перса, як мені здається, 

все розростається в єдиному пориві та 
устремлінні. Від «Хвалінь» до 
«Орієнтирів» — жодного розриву. І саме 
це найчудесніше. Поет, який дарує 
своїм нетерплячим читачам враження 
неперевершеної мовної майстерності, — 
бо вони забули про власне дитинство та 
про його можливості, — насправді мен
ше від будь-кого іншого тяжіє до оздоб. 
Навпаки, він зневажає штучну вишу
каність саме тому, що знає, — і надзви
чайно твердо стоїть на цьому,— що ви- 
вищеність маски, вся вагота її золота, 
так само ця мить, коли вона стає не
стерпною, аає проявитися істині речей. 
Точнісінько так, як за античних часів 
маска своєю непорушністю та своєю 
надмірністю виявила правдиве обличчя 
Медеї або Едіпа... Такий творчий доро
бок свідчить про те, що його автор — 
один з найбільших поетів нашої історії.

Люк-Андре МАРСЕЛЬ. 1959 р.

* * *

Коли я, слідом за Вами, подорожував 
афганською пустелею, копачі, що пра
цювали зі мною, сподівалися якогось 
дня знайти квадригу з зеленої бронзи, 
що її Олександр, згідно з переказом, 
звелів поставити на Буцефаловій мо
гилі; і я згадував «Анабазис», — бо в 
пам’яті зринало все: і кінь, і бронза, і 
ціла епопея... Коли я знову бачу Вас 
сьогодні, — Ви щойно завершили чудо
ву поему, що в ній «божественна непо
гамовність» віднайшла свій останній 
крутіж. Для всіх письменників моєї ге
нерації Ваші творіння незмінно дають 
вираз саме тому нездоланному началу, 
що його, судячи з усього, несе в собі по
езія.

Андре МАЛЬРО. 1959 р.

* * *
Хто хоче, щоб йому розтлумачили 

поезію Сен-Жон Перса, нагадує мені 
чоловіка, що стоїть на березі моря і, не 
вміючи плавати, раніше, ніж кинеться в 
воду, бажає знати, про що думає риба.

Луї АРАҐОН. 1960 р.

* * *

Ваша поема «Хроніка» з ясновидю
щою точністю висловила мої найглибші 
почуття, мов одна з дійових осіб великої 
кризи в час її розгортання. Сподіваюся, 
що Ви на своєму високому мисі 
віднайшли творчий спокій, такий не
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обхідний для подивляння та розгляду 
подальшого ходу драми, що до неї про
лог Ви щойно написали.

Даґ ГАММАРШЕЛЬД. 1960 р.

* * *

Пане Сен-Жон Перс, за допомогою 
найвищої інтуїції, вдаючись до блиску
чих метафор, Ви зуміли втілити 
відповідь душі людства, дану невичерп
но щедрому світові. Ваш поетичний до
робок охоплює своїми крилами минув
шину, сучасність і майбутнє; він 
відтворює, і водночас осяває, наш 
всесвіт разом із його генезисом. Ви — 
один з найпотужніших захисників 
прав, що ними наділена сучасна поезія,
— права бути визнаною і права бути 
прийнятою як жизна сила, котра в 
емоційному плані вершить свій вплив у 
нашому сьогоднішньому буремному 
світі.

Бертіл ЛІНДБЛАД. 1960 р.

* * *
Можна лише захоплюватися 

цілісністю поетичної позиції Сен-Жон 
Перса, гордливою настійністю, що з 
нею він утвердивсь у способі вислову, 
який виявився єдино можливим для 
здійснення його замірів, — його форма 
виняткова, але незмінно доречна. Не
вичерпна розкіш образного стилю його 
рапсодій диктує особливі інтелектуальні 
вимоги, і це, певна річ, може втомлю
вати читача, що від нього поет вимагає 
зусиль та зосередження. Поет черпає 
метафори з усіх царин, з усіх епох, з 
усіх міфологій, з усіх широт; його цик
ли поем нагадують великі морські 
мушлі, що з них, здається, лине 
космічна музика.

Андерс ОСТЕРЛІНҐ. 1960 р.

* * *
«Анабазис» — це зразок великої 

епіки. Український читач знаходить у 
цій поемі подібність до «Слова о пол
ку Ігоревім». Але тема цієї поеми шир
ша і дальша... Перекладачі Сен-Жон 
Перса стверджують, що їхні переклади 
не дорівнюють оригіналові. Та коли 
зважити не зв’язану ні місцем, ні ча
сом тему Сен-Жон Персової поезії, 
для якої він шукав нового вислову, 
створюючи нове багатство поетичного 
слова, — тоді стане у всій величині це 
трудне завдання. Нові здобутки по
етичної мови Сен-Жон Перса і його 
новий, такий широкий поетичний світ
— це ті фактори, які здобули йому

місце на вершинах поетичної твор
чості.

Остап ТАРНАВСЬКИЙ 1960 р.

* * *

Природа його стосунків з Америкою 
завжди інтригуватиме французів. Вони 
не повністю вловлюють їхню зна
чущість, і це додає зайвої таємничості 
його особі, віддавна трактованій як 
віддалена й недоступна. Ще у Франції 
існувала перегорода між поетом та ди
пломатом. Від часу війни дипломат по
ступово зник, поступившися місцем по
етові, чия слава невпинно зростала в 
міру публікації творів, нині знаних в 
усьому світі, — творів, що надали фран
цузькій літературі нових вимірів. Слово 
«американізм», що його часом ужива
ють стосовно Сен-Жон Перса, на
справді охоплює всю західну півкулю... 
Сен-Жон Перс, кажучи словами Поля 
Клоделя, «прийшов воістину з Заходу... 
правдивої вітчизни всіх людей жадан
ня». Проте жадання Сен-Жон Перса 
ніколи не було зорієнтоване до якогось 
окремого місця в цьому світі. Він усюди 
жив, як кочовик, і прагнув спізнати 
особистості всіх країв і всіх народів.

Кетрін БІДДЛ. 1961 р.

* * *

Поезія Сен-Жон Перса могла 
відштовхнути від себе обидва табори — 
і прибічників традиції, і прибічників 
авангарду. Перші обурювались «темни
ми» пасажами, відмовою від умовно
стей, зухвалістю тематики... Зв’язок 
Сен-Жон Перса з традицією, не
помітний для одних, дратував інших, 
аудиторію авангарду. Так, певна річ, цей 
поет відійшов від звичайних віршів, від 
академічної форми вислову, але він ус
лавляв, — та ще з якою силою! — 
цінності, що їх важко назвати новими. З 
його версетів прозирав олександрійсь
кий вірш; на кожній сторінці помітні 
сліди традицій. Він повернув до життя 
дар давно занепалого красномовства. 
Він спокійно став гратися словами, 
замість того, щоб слова гралися ним. 
Для авангарду поезія — завжди бунт 
проти всього, навіть супроти мови. А 
тут прийшов поет, який висловлював 
згоду, — з природою, з історією, з кра
сою слів.

Жак ШАРП’Є. 1962 р.

* * *

У верховному небі, чиє сяйво утвер
джує нас, оселяються, нам на честь, 
птахи Жоржа Брака та Сен-Жон Перса.
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Адже, говорячи про книжку «Порядок 
Птахів», слід вітати не тільки велику 
зустріч, не тільки велич, що вшановує 
іншу велич, а, передусім, спільну для 
них обох володарність істини, що живе 
в людині: вони разом, художник і поет, 
простягають нам її дзеркало, цю чудес
ну книжку, недвозначно поділяючи ра
зом з нами єдину потаємність і глибин
ну доблесть людського духу.

Жан МАРСЕНАК. 1962 р.

* * *

Ця еліптична, майже незрозуміла 
мова натяків, мова пророкувань або за
повідей, мова обрядів із властивими їй 
переліками, молитвами, замовляннями,
— мова, що в ній образ і ритм, сенс і 
звук творять єдину цілість. Це прита
манне поезії Сен-Жон Перса чудовне 
злиття музики та думки вимагає від нас 
присутності та руху. Це, без сумніву, не 
єдиний, але якнайістотніший критерій 
поезії. Рух поеми диктує нам ритмічну, 
музичну схему, що пориває нас за со
бою з якоюсь невідворотною неми
нучістю.

Роже ҐАРОДІ. 1963 р.

* * *

Поезія реальності? Набагато більше: 
поезія цілісного життя, що сягає самого 
порога метафізичних терзань, порога 
замкненого, порога забороненого... По
езія відчуття та стискання, поезія пори
ву й чекання, поезія прозрівання та спо
глядання, мріяння й думки, поезія 
всесвіту, досяжного людині... Глибокий 
спів у Сен-Жон Перса, починаючи з 
«Анабазису», стає власною першома- 
терією для себе самого. Цей внутрішній 
рух, наділений усесвітнім ритмом, пере
вершує ліризм радощів, світових речей, 
самого життя.

Альбер АНРІ. 1963 р.

♦ * *

Коли Крузо, повернувшись до лю
дей, — і їхні запахи подібні до пахощів 
різниць, — плаче під ридання дзвонів,
— він розкриває Книгу, і вона повертає 
йому радощі Неба та розкоші Землі. Яку 
саме Книгу? Ні, не «Божественну Ко
медію» і не Лукрецієву поему «Про при
роду речей» везли в своїх торбах 
англійські мореплавці... Сен-Жон 
Перс, хотів він того чи ні, для всіх нас, 
для всіх Робінзонів, невдоволених влас
ними мріями, химерно розчарованих 
власними ділами, що не схожі на наші 
задуми, переслідуваних, за браком ре

альних володінь, думками про не знати 
який утрачений Рай, — написав книгу, 
що дарує нам мить відплиття та підне
сення великого вітру; коротше кажучи, 
він дав нам новітню Біблію тутешнього 
нашого світу.

Жан ПОЛЯН. 1964 р. 

* * *

У творчості Сен-Жон Перса нема 
нічого важливішого, аніж ідея гостин
ності Всесвіту, — стосовно людської 
думки, що поривається йому назустріч.

Жорж ПУЛЕ. 1964 р.

* * *

Вся творчість Сен-Жон Перса, що їй 
притаманні врочиста мова та версет 
клоделівського кшталту, позначена 
схильністю до динамічного герметизму, 
часом споглядального, а часом вибухо
вого, — в цілому виглядає як безупинне 
утвердження поетичного аристократиз
му: ліризм самотності, символізм винят
ковості, спалах сяйва, ритміка маєста- 
тичного ходу, коштовна образність; усе 
це — тріумф найчистішого поетичного 
церемоніалу.

Анрі ЛЕМЕТР. 1965 р.

* * *

У голосі Сен-Жон Перса відлунює 
чимало нот, родинно близьких нам, 
котрі народилися в американських 
тропіках.

Міґель Анхель АСТУРІАС. 1965р.

* * *
Незримість у реальному та нере

альність в очевидному для Сен-Жон 
Перса — значення близькі та взає
мозамінні; під знаком чистої води, так 
само як і під знаком неба, вони відтво
рюють ту саму головну оманливість — 
присутність у відсутності та відсутність у 
присутності. Ще бувши дитиною, поет 
похилився над бездоганною про
зорістю тропічних вод, і, здається, 
зберіг у своєму зорі щось трансцен
дентне.

Чарлтон ОҐБЕРН. 1965 р.

* * *

Для Сен-Жон Перса життя — це рух, 
це зміни, і порятунок людини залежить 
від її самоототожнення з цими змінами, 
можливо, саме тому, що вона може
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впливати на них, беручи в них участь... 
Отже, хоч би яким язичником та агно
стиком Сен-Жон Перс залишався, — у 
своєму житті, а відтак і в поезії, він дає 
вираз пориву, що його можна назвати 
релігійним у найширшому значенні 
цього слова, — релігійним саме тією 
мірою, якою його переслідують сили, 
що оточують нас, і проймають нас, і 
пильнують за нашими діями, і безмеж
но нас перевершують.

Лртур НОДЛ. 1966 р.

*  *  *

Перед творіннями Сен-Жон Перса 
ми зупиняємося, до краю дезорієнто
вані: його екстатичність засліплює, його 
пафос оглушує. Немов лавина, що 
підноситься, — бо слова не важать, во
ни легкі, аж наче позбавлені значення, 
вони сунуть, як міражі, — плине веле
тенське багатослів’я, просякнуте глибо
кими суперечностями, набрякле багато
значністю, з кожним новим словом де
далі менш ясне й зрозуміле, так, немов 
розкрилися вуста оракула або шлюзи 
мовного потопу.

Збітєв БЕНЬКОВСЬКИЙ. 1966 р.

* * *

Про що,  ̂власне, пише Сен-Жон 
Перс? Що криється в вирі його образів? 
Яка його тематика? Навряд чи можна й 
чи потрібно кожен образ, кожен зворот 
перекладати на мову щоденної логіки... 
Слід увійти в загальну атмосферу поезії 
Сен-Жон Перса, пройнятися її духом. 
Що він насамперед поет стихійних сил, 
про це говорять самі назви його поем: 
«Зливи», «Сніги», «Вітри», стихія лету в 
«Птахах», а «Морські дороговкази» — 
поема про море. Але за цим невпинним 
і нездоланним рухом стихій відкри
вається ще одне тематичне нашаруван
ня. Як підкреслює 3. Беньковський, 
Сен-Жон Перс — поет плинності, змін, 
одвічного розвитку. Мандрівник, що на 
власні очі бачив уламки минулої величі, 
інколи поховані в пісках пустелі, що на 
власній долі пізнав змінність часу, — 
він це й зробив об’єктом своєї твор
чості. Людство в перипетіях його роз
витку, великі пересування племен, 
князі, що стають вигнанцями, виник
нення й занепад великих цивілізацій, 
велетенська хода історії, місце людини в 
природі — ось що живить поезію Сен- 
Жон Перса. Це поезія гіркого досвіду, 
сувора, позбавлена сентиментальності, 
але позбавлена й безвихідності... Перек
ладач Сен-Жон Перса натрапляє на ве
личезні труднощі, часом неподоланні.

Вірш, здавалось би, не скутий ні зако
нами регулярної просодії, ні вимогами 
рими, насправді має свої суворі 
ритмічні норми, свою звукову ор
ганізацію. Система образів має свою 
внутрішню логіку. Може, ці труднощі й 
мали особливу притягальну силу для пе
рекладачів. Перекладали його на різні 
мови багато — починаючи від найви- 
датніших представників світової поезії 
(Рільке, Еліот, Унґаретті, Лундквіст, 
Оден) і закінчуючи покійним секрета
рем ООН Даґом Гаммаршельдом. Ук
раїнською мовою досі було друковано 
лише декілька уривків. Тому можна 
тільки привітати спробу молодого пере
кладача Михайла Москаленка, який 
пропонує читачам повний переклад по
еми «Сніги», що становить складову ча
стину «Вигнання».

Григорій КОЧУР. 1968 р.

* * *

Величавій потужності його пафосу 
відповідає врочиста розкіш словесних 
убрань. У цій тканині, що вражає своїм 
багатством, словник наукових термінів 
зустрічається з замовляннями, фанта
стичні метафори — з точним і деталь
ним переліком хатнього начиння, 
еліптично-загадкові вигуки — з розло
гими описами природи, галюцинації яс
новидця — з красномовством трибуна 
та вождя. І всю цю строкату й 
різнорідну мовну сировину переплавле
но і відлито в довгі строфи — версети, 
чий ритм витворюють то гнучкі, то 
вкрай несподівані перепади вісімнадця
ти-, дванадцяти-, десяти-, восьми-, ше- 
стискладовика та мовних відтинків 
цілком прозаїчних, а ще більше — диво
вижний перегук співзвуч, який надає 
цьому магічному водоспадові слів музи
кальності симфонії.

Самарій ВЕЛИКОВСЬКИЙ 1968 р.

* * *

Однією з найістотніших особливо
стей творів Сен-Жон Перса є те, що во
ни поривають з розумінням поезії як 
суб’єктивно-емоційного самовиражен
ня, піднімаються в сферу «надособи- 
стих» переживань і цінностей, поверта
ють поетичну самодостатність об’єктив
но сущому... Домінуючий тон поезії 
Сен-Жон Перса — це тон одично-пате
тичний, тобто ліричний за своїм поход
женням та характером. Це поезія слав
лення, ствердження певних реальностей 
і принципів людського буття, певних 
його духовних і моральних вартостей... 
В художній структурі поезії Сен-Жон
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Перса, на перший погляд такій нова
торській, насправді дуже багато тра
диційних елементів. Глибоко тра
диційна також інтонаційно-експресивна 
будова поезії Сен-Жон Перса, позначе
на постійним відвертим тяжінням до 
патетичності. Безперечно, немало тут 
від пафосу старозавітних пророків, але 
здебільшого в пізніших літературних пе
реломленнях, широко представлених і в 
французькій поезії — від «Трагічної по
еми» Т. Аґріппи д ’Обіньє до «Легенди 
віків» В. Ґюго. Особливо багато в цьому 
відношенні важила для Сен-Жон Перса 
риторична традиція... Зовсім неважко 
вказати на збіги поезії Сен-Жон Перса 
не тільки з риторичною поезією антич
ності й нового часу, а й з прийомами 
ораторського мистецтва, принципами й 
правилами, сформульованими в давніх 
риториках і поетиках.

Дмитро НАЛИВАЙКО. 1978 р.

* * *

У структурах Сен-Жон Персового 
сприйняття помітне те, що організація 
його текстів частково запозичена у попе
редників, запозичена, а відтак скон
денсована, ставши надихаючим прикла
дом, а не зразком для наслідування. 
Справді, деякі його сторінки чимось на
гадують «Осяяння» Ремб'о або оди 
Піндара; «Хваління» досить близькі, 
інколи навіть дослівно, до «Пізнання 
Сходу» Клоделя; якщо ж говорити про 
інші азійські реалії, тобто такі, що похо
дять із неокраїх земель та з одвічних тра
дицій, то вони роблять ширшою острівну 
конкретику, з очевидною метою додат
ково її розгорнути в просторі і в часі.

Режі АНТУАН. 1987 р.

* * *

Парадоксальним чином, амери
канське вигнання поверйуло поета до 
його антільських коренів, що від них він 
був відірваний з часу свого першого 
вигнання до метрополії. Численні ана
логії поміж американською землею та 
рідним островом відроджували в його 
пам’яті історію власних життєвих ви
токів... Повернення до острівних джерел 
зумовило відступ поета до міфічної пе
редісторії.

Анрієтта ЛЕВІЛЛЕН. 1987 р.

* * *

Прикмети антільського дитинства 
Сен-Жон Перса можуть бути крок за 
кроком простежені в його поезії, причо
му йдеться не про ностальгічні спогади

і не про екзотику, Навпаки, ці прикме
ти виглядають невід’ємним складником 
поетової творчості, і мова йде не про те
матичні особливості, а про саму першо- 
матерію його поетики, що тяжіє перед
усім до універсальності.

Мітель АК’ЄН. 1987 р.

* * *

Малий хлопчак, герой поем «На свя
то дитинства» та «Хваління», прожив 
своє дитинство серед абсолютної повня- 
ви буття, котра ставала на заваді абстра
гованому пізнанню; відтак Крузо, 
міфічний вигнанець, що йому молодий 
поет довірив своє перше послання, ма
ло не до кінця вичерпав своє острівне 
призначення. Отже, митцеві ще належа
ло стати теоретиком, — йому, поетові, 
котрий, починаючи з «Анабазису», до
лучатиме до своєї поеми рефлексію про 
цю саму поему, а також літопис поетич
ного письма, і все це зазнаватиме кон
кретизації та розвитку аж до самих 
«Орієнтирів».

Мірей САКОТТ. 1987р.

* * *

Є в поезії Сен-Жон Перса якась 
особлива властивість, якась чудесна та
ємниця, що мерехтить у далині і водно
час немовби й поблизу і втягує нас у не
квапливий рух лунких і розлогих строф. 
І справа, мабуть, не лише в незвичності 
образів та метафор цієї поезії, не лише у 
філософській значущості її глибинного 
сенсу, не лише в неймовірному, воісти
ну розкішному багатстві та барвистості її 
лексики, інколи знов-таки загадкової, і 
не в химерності, і разом з тим гармо
нійності синтаксичних побудов, — спра
ва, мабуть, ще й у структурі вірша, в са
мій його музиці, у щедротності ритмів, 
де за повної розкутості довгих, протяж
них періодів виразно проглядає тривка 
метрична основа і з ритмічних надр про
бивається на поверхню вірша розмірена 
пульсація традиційної французької сила
біки. (Пригадую, як у Москві на почат
ку 60-х років, у конференц-залі Спілки 
письменників, виступив з повідомлен
ням про метрику Сен-Жон Перса зна
ний французький поет П’єр Емманюель: 
аналізуючи тексти Сен-Жон Перса, він 
переконливо показав їхню ритмічну 
впорядкованість і продуману стрункість, 
показав, що в багатьох випадках струк
туру цих верлібрів можна звести до чер
гування дванадцяти- і тринадцятискла- 
дових — інколи навіть із цезурою — 
рядків, інакше кажучи, до класичного 
олександрійського вірша). На цю основу 
у поемах Сен-Жон Перса лягає все те,
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що становить неповторність і новизну 
їхньої живої поетичної ШІОТІ.

Моріс ВАКСМАХЕР. 1989 р.
* * *

Для Сен-Жон Перса всі релігії, всі 
міфології, всі символи зливаються в 
єдиному Морі Буття. Тому й екстаз 
(провідний настрій поезії Сен-Жон 
Перса), хоч і наслідує ритуальний 
екстаз стародавніх, кардинально від 
нього відрізняється. Той екстаз вип
ливав із відчуття священного; цей — з 
естетичного замилування безмежжям 
світу. І, головне: той екстаз мав мету, 
більшу від нього самого (відновлення 
світового ладу, прилучення до вищих 
сил, зцілення від хвороби, прозріван
ня майбутнього і т. п.). Цей — са- 
моцінний, самоцільний і тому нічим 
іншим, крім самого себе, завершитися 
і розв’язатися не може. Не слід, од
нак, применшувати значення поезії 
Сен-Жон Перса. Справді: він шукав 
більшого, аніж знайшов. Але в цьому 
не лише його слабкість, а й його сила. 
Якщо культурна традиція, така 
досвідчена у спокусах (моральних та 
естетичних), як традиція французька, 
рветься геть від чистої «словесності» 
та ігрового «експериментаторства» 
навколо буття — до істинного Слова і 
непідробного Буття, — це щось та оз
начає. І означає чимало. Врешті-решт, 
єдиний безумовно реалізований, 
втілений Сен-Жон Персом орієнтир

— це саме спрямування його пошуку. 
Пошуку невтоленого, але й невтомного.

Марина НОВИКОВА. 1991 р.
* * *

Повний український переклад 
цілості поетичного доробку Сен-Жон 
Перса я звик розглядати як одне з го
ловних своїх життєвих завдань. Пра
цю над ним розпочав у вересні 1966- 
го і закінчив у травні 1995 року, при
чому ті мої переклади з Сен-Ж он  
Перса, що дивом побачили світ у 
київській періодиці за вкрай неспри
ятливих політичних обставин кінця 
60-х — середини 80-х років, були 
мною в 1993 — 95 роках заново ґрун
товно зредаговані та стилістично доо
працьовані, з більшою увагою до 
ритмічних структур першотвору. Сен- 
Жон Перс — віртуоз класичного 
вірша, отже, без відтворення просо
дичних та музичних особливостей  
оригіналу скільки-небудь пов
ноцінний переклад його поезії немис
лимий.

Михайло МОСКАЛЕНКО. 1995 р.

* * *

Заздрю цій людині — Сен-Жон Пер
су, в чиїй свідомості історія людства 
шуміла, мов океан, і океан був части
ною людства, як його історія.

Юрій ТАРНАВСЬКИЙ. 1995 р.



З англійської переклав Іван ЯНДОЛА

Мене називають Просторікуватим Чоловіком. Дехто по-дружньому ско
рочує це прізвисько і називає мене просто Балакуном. Гадаю, я таки заслу
жив цей титул, бо не можу стримати свого язика. Моє бажання поділити
ся з іншими своїм досвідом непереборне, навіть якщо вони потай і глузу
ють з мене: для мене це неістотне. Я б задихнувся, якби не балакав без уга- 
ву, певно, як той мудрець Нарада в нашому епосі, який, попри весь свій 
розум та вченість, і дня не прожив би, якби когось не обмовив. Та я праг
ну лише зацікавити слухача чи слухачів, особливо свого приятеля Варму, 
власника готелю «Бордлесс» (у нього, коли б я не зайшов, завжди стоїть у 
кутку завбачливо перевернутий стілець, аби ніхто не зайняв мого місця, хо
ча з огляду на зиск я для нього значу не більше, ніж філіжанка кави).

Стілець той завжди стояв так, що переді мною неодмінно маячив малю
нок з відразливим демоном Махішасурою, шию і руки якого оповивають 
змії, чоло всипане священним попелом, очі страхітливо викочені серед 
неймовірних бакенбардів, а в руці він тримає криву шаблюку, ладну що
миті опуститись на жертву. Цей малюнок ніколи мені не подобався... над
то вже він бентежний. Тому календареві було вже сім років, і він давно був 
вартий того, аби його викинути на смітник. Але Варма про це і слухати не 
хотів. Не раз він похвалявся мені:

— Я ось уже тридцять років, як не викидаю жодного календаря! Вдома 
вони прикрашають мені стіни. Інколи їх висить у мене по чотири на кож
ному цвяху, один на одному. Там же зображення всіх наших богів, то як 
можна так зневажати їх?

Сперечатися з тим Вармою була марна справа.Він усього досяг сам, по
чавши із служника і добившись свого теперішнього становища власника 
готелю «Бордлесс»; цей факт, як на нього, стверджував те, що він твердо 
знає, чого хоче в житті, і ніколи не помиляється. Я ніколи не перебивав 
його і шанобливо слухав його розрізнені спогади. На щастя, був він не 
стільки оповідачем, скільки природженим слухачем, просто-таки 
знахідкою для балакуна. Навіть коли підраховував виторг, а я сидів поруч 
і оповідав якусь історію, він і тоді уважно слухав, не пропускаючи жодно
го мого слова.

Перекладено за виданням: R. К. Narayan. Talkative Man. — New York, Elisabetb Sifton 
Books, Viking, 1987.

О I. M. Яндола, 1996, переклад.

60



* * *

Особливо зачарувала Варму розповідь про доктора Ранна, і я розтягнуЕ 
її на декілька тижнів.

Доктор Ранн, як я дізнався пізніше, насправді звався Ранган; то було су
то індійське ім’я, яке він підстриг та підкраяв, щоб воно більш-менш зву
чало по-іноземному. А подвійне «н» у кінці — то був справді геніальний 
винахід. Тепер доктора Ранна можна було прийняти за німця, румуна чи 
угорця — за кого завгодно, але тільки не за звичайного собі індійця із не
примітного сільця на півдні Індії, яке називалося Маніюр і зі своїми бу
динками під черепицею та хатинами під стріхою тулилося довкола золото
верхого храму, що височів над просторінню рисових полів та кокосових 
гайків. Ці сільця такі подібні одне до одного, що топографи й історики 
просто не звертають на них уваги.

Ось на цій землі і зріс Ранн зі своїм подвійним «н». Він мав світле во
лосся, зеленкувато-блакитні очі і обличчя блідуватої забарви, незвичної 
для тих країв. Моя особиста думка щодо його етнічної приналежності мо
же видатися легковажною, та історично вона цілком обгрунтована. Напев
но, в Маніюрі чи в його околицях стояв колись підрозділ британських, 
французьких чи португальських солдатів, ще за тих часів, коли їхні країни 
суперничали за колоніальну зверхність, і вояки у перервах між боями за
лицялися до місцевих красунь.

Вперше я зустрів його в читальні ратуші. То якраз були дні, коли я що
сили намагався утвердитись як журналіст. Мене називали кореспондентом 
Всесвіту (Каве), оскільки я не представляв якийсь певний друкований ор
ган. І все ж я був у клопотах з ранку до ночі, гасаючи по місту на своєму 
велосипеді чи моторолері мого сусіди Самбу. Мене можна було бачити 
скрізь: і на засіданнях міської управи, і в суді присяжних, і на урочисто
стях у місії Альберта. З неодмінним репортерським блокнотом у руці і ав
торучкою, що стирчала з кишені сорочки. Я не випускав з поля зору ніякої 
діяльності, долаючи на своєму велосипеді не один і не два кілометри. А за
вершував свою цілоденну метушню на залізничній станції, де віддавав своє 
повідомлення в поштовий вагон із доплатою за термінову доставку. 
Стільки зайвого клопоту, бо жоден видавець, жоден редактор не горів ба
жанням запопасти мій опус. Але мене тішила роль, яку я сам визначив 
собі, і я був задоволений навіть тоді, коли в якійсь газеті, аби не порож- 
нювало місце, з’явилося кілька моїх рядків.

Мій добробут не залежав від журналістської праці. Я походив із однієї з 
тих родин на вулиці Кабіра, яким достаток забезпечило попереднє по
коління. Нас таких було десь зо два десятки родин, поріднених між собою 
тільки вулицею Кабіра: кожна успадкувала по величезному, безладно зве
деному будинку, що тягнувся від вулиці і аж до річки на задвірку. Єдине, 
що залишалося чинити такому мешканцеві вулиці Кабіра, це вилежувати
ся на галереї і витріщатись на вулицю, що там діється. Та ще чекати на 
врожай зі своїх сільських нив і на чинш від орендарів. Ми, тих два десят
ки родин із вулиці Кабіра і стільки ж із вулиці Елламан, належали до ви
мираючої касти, бо були тільки два оці місця, де майже століття тому по
зводили будинки сільські поміщики, аби скуштувати міського життя і да
ти освіту своїм дітям у школі при місії Альберта. І їхні нащадки, напрочуд 
зручно влаштувавшись, їли собі, розмножувались, справляли бучні свята, 
гайнували спечні полудні у глибоких сієстах на галереї, а вечорами знічев’я 
перекидалися в карти. Жінки рідко коли потикалися на люди, здебільшо
го пораючись на кухні або проводячи час у домашніх скарбницях серед 
своїх шовків та діамантів.

Мені таке життя було не до смаку. Я прагнув діяльності, мріяв стати 
журналістом, хоч і сам не збагну, звідки взялася та забаганка. Я нечасто 
засиджувався вдома: на моє щастя, я ще був одинаком. Ще одним таким 
рідкісним винятком у нашій громаді був мій сусіда Самбу, який після 
смерті матері дедалі більше захоплювався чтивом: його батько, хоч і дале
кий від світу друкованого слова, усе ж випадково придбав бібліотеку од
ного науковця, коли той втрапив у злидні; він вважав цю дію за акт ми

61



лосердя щодо науковця, а саму бібліотеку відписав сиьюві, читай, мовляв.
Якось на базарі я побачив жебрачку з сіамськими близнятами і вмовив 

свого приятеля Джайраджа, фотографа і обрамлювача картин, який тримав 
майстерню біля Базарної брами, сфотографувати ту жінку. А сам написав 
замітку на кілька рядків і надіслав до першої ж газети, яка потрапила мені 
на очі в читальні ратуші. То був мій перший урок журналістської майстер
ності. Відтоді для мене й стало звичкою ходити до бібліотеки й дивитись, 
чи не з’явилася якась моя замітка в якійсь газеті.

Бібліотека, знана як меморіальна бібліотека Лоулі, з читальним залом, 
була заснована, згідно із заповітом Фредеріка Лоулі (його портрет висить 
під самою стелею, біля вентилятора) майже півстоліття тому. Посеред залу 
стояв довгий стіл із наваленими на ньому жужмом старими газетами і жур
налами, здебільшого переданими в дарунок місцевими добродійниками. 
Відвідувачі вмощувалися довколо того довжелезного столу на ослонах і 
відразу втуплювалися в газетні чи журнальні сторінки, не помічаючи або 
не хочучи помічати дати на них. При вході в суворій позі сидів старенький 
дід і пильно наглядав за читачами. Цю посаду він обіймав з незапам’ятних 
часів. Він відчиняв бібліотеку рівно о дев’ятій ранку, а рівно о п’ятій вечо
ра замикав, безцеремонно випроваджуючи завсідників, які ладні були за
сиджуватись до глибокої ночі. «Добре хоч, — часом невдоволено бурмотів 
він, — що громадський комітет не виділяє коштів на свічки або ліхтарі, а 
то б ці ледацюги і спали тут».

До більшості завсідників він ставився нетерпимо й підозріливо, мені ж, 
здавалося, навіть симпатизував. Обіч нього завжди стояв вільний стілець, 
який він пропонував мені. Його захоплювала моя газетярська діяльність, 
він терпляче вислуховував мої оповіді й відверто сподівався, що колись 
мені таки вдасться знайти якогось добродійника, який розщедриться на 
передплату свіжих газет. І я таки умудрився зробити це, причому тим доб
родійником виявився сам Варма, хоч він і звивався вужем, коли мова за
ходила про гроші; це дало нам можливість передплатити дві ранкові мад- 
раські газети.

Зайшовши того ранку до читальні, я одразу побачив, що моє звичне 
місце зайняте, а старий бібліотекар украй збентежений. На моєму стільці 
сидів чоловік у строгому костюмі, і то з таким поважним і неприступним 
виглядом, що бібліотекар, наскільки я постеріг, нервував і був на диво чем
ний: це видно було хоча б із того, що він зараз сидів, подавшись уперед, а 
не відкинувшись назад і випроставши під столом ноги, як звикле. Щойно 
я постав на порозі, як старий радісно вигукнув:

— Тут вас чекає цей добродій!
Незнайомець ледь уклонився, вважаючи, певно, що знайомство наше 

відбулося. Я зміряв його швидким поглядом і подумав, що він дивак, бо 
був у синьому костюмі, при краватці, в блискучих черевиках, а в руці три
мав фетрового капелюха. Він сів, не зронивши й слова, а мене чомусь так 
обурила його поведінка, шо я мало не крикнув: «Чого ти мовчиш, як 
німий? Скажи хоч що-небудь, але спершу звільни моє місце! Я не звик сто
яти стовпом!» Газетомани за довгим столом не зводили з нас очей, бо ж і 
їм було незвично бачити в ратуші чоловіка в синьому костюмі і в капелюсі. 
Старий бібліотекар ніяково совався на стільці, неспроможний узятися до 
виконання своїх щоденних обов’язків.

Я якомога суворіше поглянув на незнайомця і запитав:
— Ви хотіли поговорити зі мною?
— Так, — відповів він.
— Тоді давайте вийдемо, — промовив я. — Не треба заважати людям.
Він звівся на ноги і рушив за мною на веранду. А я окинув поглядом

простір перед собою і заявив своєму супутникові:
— Хоч би тобі клаптик вільного місця, аби сісти!
І зміряв його знову з голови до ніг, аж тепер завваживши, що він неви

сокого зросту, хоча коли сидів на моєму стільці, виглядав імпозантно.
— Хоч би тобі клаптик вільного місця! — повторив я. — Скрізь усе за

бито!
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Волоцюги вкрили лужок і хропли на ньому; нероби сиділи купками, лу
заючи земляні горішки і вкидаючи їх до рота. Всі бетонні лавки, розкидані 
тут і там, були зайняті.

— Давайте спустимося вниз і пошукаємо деінде, — озвався незнайо
мець, роззираючись довкола і намагаючись приховати свою відразу до на
сельників Мальгуді. — Чому стільки людей сплять о цій порі?

— Мабуть, наморилися за ніч, — відказав я.
Мене почала тішити його розгубленість.
— А чом би нам не податися он туди й не посидіти в холодку? — запро

понував я і тицьнув пальцем на південний край лужка, де стояв розлогий 
баньян, поспускавши на землю своє повітряне коріння.

Незнайомець поглянув у той бік, і його аж пересмикнуло: і там видніли- 
ся гурти гультяїв, а на додаток ще пара віслюків, які застигли нерухомо, 
ніби витесані з каменю, та два худющих пси, що, згорнувшись калачиком, 
спали в пилюці. Його неабияк діткнула моя пропозиція, а я тим часом не
зворушно додав:

— І трава там м’яка...
А собі подумав: «Чи не сподівається часом цей чолов’яга, що для нього 

тут понаставляють фотелів з бюро прокату?»
— Я вже відвик сидіти на землі, — просто пояснив він. — Давно відвик.
— А як давно?
Я намагався викликати його відвертість, але він пропустив мої слова 

повз вуха і раптом запитав:
— А чи немає поблизу якогось бару чи ресторану, де б ми могли 

спокійно посидіти?
Я ніяк не міг уторопати, чого це саме мене вибрав він із сотні тисяч 

мешканців нашого міста. Не інакше, як старий бібліотекар не поскупився 
на слова і щедро розписав мене йому. Але чого це він так зацікавився 
мною? Може, почув, що я багатий одинак з вулиці Кабіра, вільний, як 
вітер, і хоче посватати за мене свою онуку?

— Ні бару, ні тим паче ресторану тут немає, — мовив я і додав: — Не
має в нас ні аеропорту, ні нічного клубу, окрім хіба «Кісмета» на Новій ву
лиці, та й то, я чув, не дуже пристойного. Якщо це вас цікавить, я можу 
навести вам довгий перелік того, чого у нас немає. Барів немає, є тільки 
винарні, де торгують спиртним у брудних пляшках. На винос.

— Ні, не цікавить, дякую. Я непитущий. Мені аби склянку помаранче
вого соку й тихий куточок, щоб погомоніти.

— Не знають тут ні яблук, ні помаранчів. Ми вдовольняємося самими 
манго, гуаяво та агрусом — все дешевими фруктами.

Мене дедалі дужче лютило зневажливе ставлення цього чужинця до на
шого міста. Свідомо перебільшуючи недоліки Мальгуді, я умисне не згадав 
про фруктову крамницю Паші, в північному кутку базару, де на полицях 
яких тільки фруктів не було. Подейкують навіть, що яблука він отримує 
прямо з долини Кулу, виноград — з Хайдарабада, сушені фрукти — з Аравії 
і так далі. Він щороку завойовує почесні призи, бо влаштовує на базарі 
найкращі фруктові виставки.

— То коли ви приїхали? — спитав я Ранна, коли нам вдалося нарешті 
вмоститися на обмурівці фонтана. Двоє чоловіків, що сиділи там, не встиг
ли підвестися, як я прожогом, наче за мною гналися, кинувся на вільне 
місце й захопив його. Моєму супутникові не лишалось нічого іншого, як 
нахилитися і ретельно здмухнути пилюку, а тоді розстелити носовичок і 
сісти. По всіх цих приготуваннях я став терпляче чекати, коли він уже за
говорить. Проте він мовчав, певне, сподіваючись, що перший почну я.

Я так і зробив. Після тривалої мовчанки я сказав кілька слів про пого
ду, потім перейшов до пікантних політичних новин, аби підкреслити, що 
його синій костюм не справив на мене особливого враження.

— То що там старий наговорив вам про мене? — перевів я розмову на 
інше.

— Сказав, що ви єдиний, хто може мені допомогти.
— Яким чином? Я й гадки не мав, що я така впливова особа.
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— Е-е, не кажіть. Самому про себе важко судити. Ви журналіст, діяль
ний і обізнаний з усім, що діється в місті. І напевне знаєте, що й до чого.

Це розтопило моє серце, і я спитав:
— А звідки ви?
— Ну, скажімо, з Тімбукту.
— А ви не жартуєте?
— Анітрохи. Така місцина на географічній карті справді існує.
— Он як! — вигукнув я. — Ніколи й не сподівався, що зустріну когось 

саме звідти. Ви — перший.
Він споважнів і повів далі:
— Чудове місто на західному узбережжі Африки. Місто, що швидко роз

вивається, місто, що має велике майбутнє: вулицями мчать автомобілі, зво
дяться хмарочоси, — американці так і сіють там грошима.

— А дозвольте запитати, що занесло вас туди і тепер принесло сюди?
— Я там виконував місію Організації Об’єднаних Націй.
Я не став розпитувати далі. «Місія» — напрочуд містке слово, і воно або 

може нести в собі якийсь вагомий зміст, або ж не може. Мені це слово тра
плялося на газетних шпальтах, я чув його від учених мужів, інженерів та 
шукачів пригод. Іноді, почувши це слово, краще промовчати, не вникаю
чи в його суть. Бо «місія» може виявитися лише винищуванням мух або пе
ресиланням звітів до штаб-квартири.

Він заходився пояснювати, ніби вгадавши мої думки:
— Я маю надіслати до своєї штаб-квартири звіт про численну інфор

мацію, яку мені пощастило зібрати. Водночас я пишу книгу про життєво 
важливу проблему. Я випадково дізнався, що це містечко напрочуд тихе і 
тут я міг би спокійно опрацювати свої матеріали. Я вже тут три дні, живу 
фактично в невеличкій кімнаті для приїжджих на залізничній станції. Ну 
ж і блощиці там! Я їх так страшенно боюся, що цілісінькі ночі не склеп
люю очей. Підкажіть мені, хто зараз міністр залізничних сполучень, і до
поможіть скласти листа до нього.

Його самовпевненість таки добряче обридла мені. Знехтувавши його 
прохання, я голосно покликав торговця земляними горіхами, що стовби
чив неподалік із бамбуковою тацею на голові. Той підбіг, і я заходився тор
гуватися з ним, тим часом відбираючи більші й кращі горіхи. Купив їх зо 
жменю і поклав біля себе на запорошеній обмурівці фонтана.

Мого супутника це трохи ошелешило, але я пояснив:
— Ви знаєте, це суцільний протеїн, до того ж його так надійно запеча

тала сама природа, що ніякий мікроб не проникне всередину. Горішок цей 
можна підняти з пилюки на дорозі, розлущити і з’їсти, анітрохи не боя
чись, що схопиш якусь заразу.

І на підтвердження своїх слів я з тріском розколов горішок на бетонній 
обмурівці, вилущив зернятко й подав його моєму співрозмовникові. Той 
злякано відсахнувся, мимрячи якісь вибачення.

* * *
Він звалив на мене ще одну мороку — будь-що витягти його з кімнат

ки відпочинку на залізничній станції. Начальник станції, дрібненький чо
ловічок, був неабияк знічений. Його обов’язком досі було лише змахувати 
прапорцями перед двома пасажирськими поїздами, які проїздили тут з ве
ликим розривом у часі, та ще перед експресом і товарняками, що не зупи
няючись проносилися мимо. Після кожного такого дійства начальник 
станції дбайливо скручував прапорці, стромляв їх під пахву і повертався до 
своєї конторки, щоб під стукіт телеграфного апарата зробити відповідний 
запис у журналі з шкіряними палітурками.

Коли пасажири розходилися з перону, він брав хвіртку на залізний за
сув і відбував до своїх «покоїв» — невеличкого будиночка, обнесеного ого
рожею із старих залізничних шпал; перед будиночком, у затінку дерева 
гульмахор, просто в пилюці грався табунець його замурзаних дітей.

То був невибагливий чоловік, один із тих, що про них давно забуло Уп-
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равління залізниць у далекому Делі. До пенсії йому лишилося всього два 
роки, а тоді, мабуть, він повернеться в рідне село, за якихось сто миль від 
станції. Досі життя його не знало особливих клопотів та метушні. Але тут 
на його голову звалився несподівано цей вишуканий пасажир із столиці. 
Синій костюм і велична постава, коли він вийшов з купе першого класу, 
вкрай приголомшили бідолашного начальника станції. Старий носій не без 
гордощів подумав, мовляв, прибув хтось із самого Лондона, і сподівався 
отримати добрячі чайові.

Коли поїзд рушив, носій спробував підняти його валізу, але не зміг.
— До вокзального готелю! — владно кинув йому прибулець, але носій 

тільки вражено витріщився на нього.
Миршавий начальник станції побачив цю сцену і, попередньо зробив

ши відповідні записи в своєму журналі, задріботів до них.
— Це ви тут головний? — запитав новоприбулий.
— Так, пане, я начальник станції, — не без хизування відповів він. І на

силу стримався, щоб не додати, що до пенсії йому лишилося чекати два 
роки, після чого він з почестями вийде у відставку й заживе в селі, де має 
клапоть землі, яка дісталася йому у спадок, — чотири акри, з хатиною.

— Де тут у вас зал чекання?
— Он там, пане, але попрошу трохи зачекати, поки я наведу в ньому 

якийсь лад.
Начальник станції власноручно підхопив величезну валізу, майже таку 

заввишки, як він сам, і більше схожу на дорожню скриню, і поволік її по 
землі до станційного будинку.

— Постривайте, не волочіть так її! — заблагав услід прибулець. — Кра
ще я сам її понесу.

— Не хвилюйтеся, пане, — заспокоїв його начальник. Він не відпускав 
ручки валізи, доки не добрів до станційного будинку. Носій тим часом по
дався за ключами від кімнатки для приїжджих, прихопивши заодно й віни
ка, швабру, ганчірку та відро. Начальник відімкнув кімнатку і відразу пла
ксиво попросив:

— Тільки не заходьте поки що, пане, благаю вас.
Він і носій відчинили вікно, підмели підлогу, витерли пилюку — нада

ли кімнатці пристойнішого вигляду. Начальник станції не переставав мим
рити скрушно собі під ніс: «А я ж стільки просив своє начальство, щоб 
виділити хоча б килим та якісь меблі...»

А через кілька днів до начальника станції дійшло, що поважний гість і 
не думає вибиратися з кімнати для приїжджих. Доктор Ранн виходив з «го
телю» рано-вранці, а повертався пізно ввечері. Дозволяти, аби будь-хто зу
пинявся там на більше, ніж дві доби, суперечило правилам, але начальник 
станції боявся навіть прохопитися про це нинішньому пожильцеві. Тож ко
ли одного разу я навідався на станцію, щоб відправити термінового листа, 
він пожалівся мені:

— Залізничні інструкції чітко регламентують правила тимчасового про
живання в кімнатах відпочинку. А цей чоловік, судячи з усього, вирішив 
осісти тут назавжди. Боюсь, що можу мати великі неприємності. Тридцять 
років я прослужив на залізниці без найменшого зауваження чи догани, 
жодної помарки в моєму послужному спискові, а тепер... Не доведи Боже, 
нагряне хтось із управління на мою голову — і я пропав.

— Та звідки ж він дізнається, відколи цей чоловік тут живе?
— А із запису про прибуття в книзі обліку.
— Ви не вписуйте його туди, от і все!
— Тридцять років я не чув жодного нарікання на себе від начальства! А 

тепер... — не вгавав начальник станції.
— Я попрошу його купити квитка до наступної станції, поки чекатиму 

поїзда, — мовив я, щоб заспокоїти його. — Він може купити квитка до 
Коппала, це обійдеться йому в якісь дві рупії.

Але начальник станції був невтішний: йому ввижалася моторошна сце
на судилища над ним після тридцяти років бездоганної служби.

— Та не переживайте ви! — нарешті не витримав я. — Нехай поживе тут
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іще якийсь день, поеи я підшукаю щось підходяще. А в тому, що ніякий 
інспектор в найближчому майбутньому і не поткнеться сюди, я цілковито 
певен. А якщо і з’явиться котрийсь, то шепніть йому моє ім’я, і все буде 
гаразд.

Мені була властива журналістська самовпевненість, хоч я й не міг на
звати своїм жодного редактора газети чи завідувача відділу новин. Началь
ник станції був настільки збентежений, що не спитав навіть мого прізви
ща, — він знав лише те, що я журналіст. Пальці його безперестану пере
бирали клавіші телеграфного апарата.

— Через кілька хвилин прибуває поїзд на столицю.
Він підвівся і гукнув носієві, щоб той збігав і підняв семафор. Поїзд зу

пинився, і юрба селян, які поверталися з недільного базару в Коппалі, ви
сипала на перон із кошиками, торбами, клунками та дітьми. Я поспішив 
до поштового вагона і вручив свої денні повідомлення разом із оплатою за 
термінову доставку. Сортувальник сказав мені:

— Навіщо ото вам витрачатися на термінову доставку, коли ви спокійно 
можете надсилати все поштою?

— Може, воно й так, — відповів я, — але я мушу чекати на новини до 
останнього. Щомиті може трапитися що завгодно.

Сортувальник проштемпелював конверт, паровоз засвистів і рушив. На
чальник станції застиг на пероні з піднятим угору прапорцем. Потім носій 
подався опускати семафор.

Вибравши зручну хвилину, я дістав з кишені п’ятирупієвого папірця і 
тицьнув начальникові станції, промовивши:

— Символічний вияв доброї волі з нагоди свята.
Щоправда, я не міг уточнити, якого саме свята, але в індійському ка

лендарі на кожний день припадає якесь свято. З цього приводу один до
тепник навіть пожартував: «У нас на триста шістдесят п’ять днів триста 
шістдесят шість свят!»

Начальник станції вже звик до такого вияву доброї волі з боку ділових 
людей, які воліли, аби їхні бандеролі не залежувалися довго на станції, а 
відправлялися найпершим поїздом. Обличчя начальника станції розквітло 
втіхою, коли він ховав у кишеню мої п’ять рупій. А я прошепотів, кивнув
ши головою у бік «готелю»:

— А отой ваш непростий собі чоловік — він із Тімбукгу.
Моє таємниче повідомлення справило належне враження на начальни

ка станції.
— А де це — Тімбукгу? — поцікавився він.
Я й сам до пуття не знав, де саме, тому й відповів ухильно:
— Та, знаєте, це одна із тих африканських країн... Дуже цікава країна.
У ролі пожильця станційного «готелю», так би мовити, між блощицями

з одного боку і начальником станції з другого Ранн почувався не дуже за
тишно. А мої щоденні відвідини станції для відправки кореспонденції ста
ли для мене обтяжливими. Щойно начальник станції помахом зеленого 
прапорця відправляв черговий поїзд, як об’єктом його прискіпливої уваги 
став я. На щастя, він не міг відразу звільнитися, бо треба було зробити за
писи до осоружного жовто-коричневого журналу та ще пройтися по 
клавішах телеграфного апарата в конторці. Ця його діяльність займала хви
лин п’ять, і якщо він заскакував до конторки завершити своє дійство, то в 
цей короткий проміжок часу я намагався прошмигнути у хвіртку і втекти. 
Та коли він бачив, що я намагаюся дременути, то хапав мене за рукав і 
майже силоміць заводив до конторки. Тоді на всі сто відсотків я був певен, 
що розмова буде про нахабного пожильця.

— Зрозумійте моє становище! — бідкався він. — Ви мусите щось зроби
ти з цим чоловіком! Йому не можна тут залишатись.

— Але чому ви говорите це мені?
— А кому ж іще я можу це сказати?
— Та як же я скажу? Я йому не указ! Чому б вам самим не сказати йо

му цього?
— Я не знаю, як говорити з таким поважним добродієм.
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— На жаль, і я не знаю, мене такого не вчили. -і
Він знову затужив-заголосив:
— Навіть не знаю, як підійти до нього. Він виходить рано, а коли по

вертається, то відразу бере двері на засув. Якось Муні постукав до нього, 
то побачили б ви, як він розлютився! Він виходить і зникає так хутко, що 
я не встигаю і словом до нього озватись.

— Отак вони й живуть по своїх закордонах — завше поспішають кудись, 
і боронь Боже їх турбувати. Про зустріч із ними треба домовлятися зазда
легідь.

— О, а я і не знав про таке! — серйозно промовив начальник.
Наступного дня він знову завів своєї: 1
— Цей добродій уранці не на жарт розсердився. Каже, що поскаржить

ся в Залізничне управління про порядки на нашій станції. Та мене цим не 
залякаєш: я прослужив тридцять років вірою і правдою, тож можу піти на 
пенсію, коли захочу сам. Що він там собі думає? Я йому не тесть, щоб 
панькатися з ним!

— Певне, що він вам не зять, — погодився я, і начальник станції, схо
же, лишився вдоволений, що тут наші думки співпали.

Він усе нарікає, що немає життя через блощиць та комарів, так наче 
на залізниці умисне їх розводять. Ну і уявлення в декого про залізницю!

Ранн запопав мене в ратуші — він знав, коли я туди навідуюсь. Бібліоте
кар, з яким він заприязнився, пускав його до задньої кімнати, де були 
складені старовинні запліснявілі фоліанти.

— Блощиці просто-таки загризають мене щоночі. Благаю вас, зарадьте 
чимось. Отой дивак на станції каже, що це не його справа — виводити бло
щиць та комарів у кімнаті для приїжджих.

— А може, то залізничне начальство умисне робить так, щоб пасажири 
довго не затримувались? — докинув я.

— То, певно, не завадило б написати в Управління залізниць?
— Не поможе! Блощиці — необхідний чинник нашого залізничного об

слуговування. Це, так би мовити, службові блощиці.
— Ти ба, а я і не здогадувався про таке, — здивувався він, щиросердо 

сприйнявши мої слова.
— І все-таки, чого ви так забарилися тут? — пішов я в атаку на нього.
— А куди ж я подінусь?
Я похитав головою, намагаючись відвести від себе відповідальність, яку 

він міг звалити на мене. Та іншого виходу не було.
— Я можу залишити залізничну станцію тільки тоді, — мовив він, — ко

ли ви знайдете для мене інший прихисток.
Я пропустив його недвозначний натяк повз вуха, проте не зміг стрима

ти своєї цікавості:
— А чи довго ви збираєтеся пробути у нас?
— Не скажу напевне, — відповів він. — Доки не завершу своєї роботи. 

Я мушу розікласти все по поличках, співставити, скомпонувати матеріал, 
обробити його. Я знайшов кілька рідкісних книг у книгосховищі ратуші, де 
описано досвід і труднощі плантаторів на початку дев’ятнадцятого століття,
— вони дали мені неоціненну інформацію.

Коли я прийшов на станцію наступного разу, начальник знову припер 
мене до стіни:

— Повна безвихідь! Пішов уже третій тиждень, а ваш приятель і не ду
має вибиратись. Живе на станції, неначе записався до мене в зяті.

— А чом би й ні? — підколов я його.
— Я вже сто разів пояснював вам, що правила не дозволяють залиша

тися в кімнаті відпочинку довше восьми годин, тобто від поїзда до поїзда. 
В крайньому разі, на розсуд начальника станції, перебування можна про
довжити на годину-дві, але не більше. Я ризикую втратити свою посаду.

— А чого ви не виштовхаєте його втришия? І яке відношення до нього 
маю я особисто?

— Давайте не будемо заводитись, пане! Як я можу брутально спровади
ти такого поважного чоловіка?
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— Правила є правила. І, зрештою, він може виявитися не таким уже й 
поважним, як вам здається.

— Я ще ніколи нікого не бачив зодягнутого, як він. — У голосі його 
бриніла задума. — Мені лячно навіть озватись до нього. Я попрохав Муні, 
щоб той спробував натякнути йому, та коли Муні зайшов до нього, той чо
ловік повернувся і з таким притиском запитав: «Чого вам треба?», що Муні 
страшенно збентежився і скоріше подавсь геть. Благаю вас, допоможіть 
якось спровадити його звідси.

Я хвильку поміркував.
— Протримайте його іще з тиждень чи й усі десять днів із квитком до 

наступної станції, а я зі свого боку обіцяю вам, що протягом цього часу 
або виряджу його, або знайду йому якесь житло.

Начальник станції прибрав скорботного вигляду і знову почав:
— Тридцять років чесної і...
Я дав йому двадцять рупій і сказав:
— Щоранку упродовж десяти днів ви купуватимете для нього й компо

стуватимете квиток до Кумбума і казатимете, що він прибув сьомим із сто
лиці або чекає сімнадцятого — вам краще знати.

Це подіяло. Чи він привласнив ті гроші,чи щодня купував квитка, з’ясо
вувати я не збирався. Важливіше було те, що Ранн одержав десятиденну 
відстрочку.

А я не гаяв часу, відведеного мені на пошуки помешкання. Це вияви
лося майже нерозв’язною проблемою, бо Ранн і сам до пуття не знав, чо
го хотів. Я об’їздив з ним усе місто зі сходу на захід і з півдня на північ. 
Возити на задньому сидінні моторолера, позиченого в Самбу, я не нава
жився, тож, подумавши; вирішив найняти моторикшу. Замовити його слід 
було заздалегідь — цей вид транспорту користувався серед населення не- 
чуваним попитом. Отож одного ранку я відклав усі свої справи і подався 
до Гопічанда, власника крамнички металевих виробів «Наллі», який під час 
поділу Індії приїхав із провінції Сінд.

— Найміть моторикшу на стоянці, — порадив хитрий Гопічанд. — Де їх 
носить, я не знаю, бачу їх тільки ввечері, коли привозять денну виручку.

— Чого б ото я приходив до вас, якби міг найняти рикшу на стоянці?
В моєму голосі бриніло обурення. Ще б пак! Свого часу я робив

Гопічандові неабиякі послуги — допомагав друкувати рекламні оголошен
ня, коли він тільки відкривав своє транспортне підприємство, знаходив йо
му покупців на металеві вироби та ще й підшукував компаньйонів для 
сумнівних фінансових операцій.

Він, видно, згадав про це, бо раптом полагіднішав:
— Ви мій доброзичливець, тож для вас зроблю усе.
Гукнув служника і звелів йому:
— Негайно знайти мені Мунісвамі і привести сюди разом із машиною!
У торгівлі металевими виробами була якраз година затишшя, тож

Гопічанд усадовив мене на алюмінієвий стілець і заговорив про політику. 
Коли політичні теми вичерпались, я задивився на людське стовпище на ба
зарі, а Гопічанд заглибився в газету, сидячи на подушці серед свого 
залізничного царства цвяхів, шворнів, ланцюгів та скоб.

Тим часом надбіг захеканий служник і випалив:
— Мунісвамі ніде нема, і хто зна, де його шукати!
На що Гопічанд урочисто виголосив:
— Завтра вранці моторцкша чекатиме біля вашого порога. Щиро пере

прошую, що сьогодні розчарував вас.
І, щоб загладити свою провину, послав служника до сусідньої крамнич

ки за прохолодним напоєм для мене, й невдовзі переді мною вже стояла 
тьмяна, брудна склянка. Я спершу відмовився, та потім, щоб зробити 
приємність Гопічандові, удав, ніби спрагло п’ю.

Наступного ранку моторикша справді чекав мене коло дверей.
—Овва, і ти вже почав роз’їжджати на рикшах! — гукнув мій найближчий 

сусіда Раму. Він зробився такий товстий і неповороткий, що тільки й міг з ран
ку до вечора сидіти на галереї, зіпершись на стовпець, та зирити на перехожих,
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що простували вулицею Кабіра. Я трактував його не стільки людською істотою, 
як якоюсь екзотичною рослиною чи викопним екземпляром. Він полюбляв гра
ти в руммі, надто коли довколо товпилися гаволови.

А зараз із свого сідала він проголосив, що від їзди на моторикші пере
бовтується кров і викручуються кістки. Моторикшу Карі допекло таке за
уваження, і він скипів:

— Люди завидющі, тому й розпускають паскудні плітки. Компанія 
«Сімпсон» у Мадрасі краще знає, що добре, а що погано для людських 
кісток.

Він навіть зліз із сідла й підійшов до Раму, щоб відстояти свою право
ту. Такий перебіг подій не сподобався мені, і я попросив його зайняти своє 
місце за кермом, а сам, квапливо замкнувши свій будинок, вмостився у 
візку.

Таксі рушило, і водій, силкуючись перекричати гуркіт двигуна, озвався:
— Ви чули, що сказав отой товстун?
Я не став заохочувати його до балачок:
— Ет, не зважай на такі дрібниці. На нашій вулиці вистачає ста

росвітських невігласів.
— На вулиці Лоулі люди таки більш обізнані. І більш освічені.
— Атож, — докинув я, і моя згода неабияк втішила його. Весь час, по

ки ми їхали на станцію, він був цілком умиротворений.
Я залишив рикшу біля станції, в затінку велетенського дощового дере

ва, і піднявся до кімнати відпочинку. Ранн саме дрімав, сидячи на стільці. 
Він стрепенувся і жалібно пояснив:

— Всеньку ніч не склепив очей: то блощиці та комарі, то товарняки гур
кочуть...

— Збирайтеся, поїдемо в місто на пошуки. Я чекатиму надворі.
Поки я чекав, до мене бочком підкотився начальник станції і зашептав:
— їде інспекція із Залізничного управління.
— ПрО це ви вже говорите не перший раз.
Він іще більше стишив голос і поспитав:
— А він не п’є?
— Звідки я знаю?
— Вчора він просто знесамовитів. Грозився вижбурнути Муні за якусь

дрібницю... '
— Не звертайте уваги, — байдуже порадив я.
— Благаю вас, заберіть його звідси, доки не сталося непоправного.
Ранн був одягнений у сорочку, заправлену в захисного кольору шорти,

на голові — тропічний шолом, так наче він зібрався на полювання у 
джунглі чи у диверсійно-десантгіу виправу.

Коли ми їхали по багатолюдній вулиці, у нього був такий вигляд, ніби 
він побачив первісних людей. Вражено викотивши очі, він раз у раз вигу
кував, перекриваючи чмихання мотора: «Таким транспортом я ще ніколи 
не їздив! Це справжня костоломка! — (Я благав Бога, щоб його не почув 
Карі.) — і все допитувався: «Куди ви мене везете? Куди?»

Я був роздратований і нічого не відповідав.
Перша зупинка була на розі вулиці Абу і Східної Чітра.
Рикша загальмував перед старим будинком, і Ранн відразу вигукнув:
— Надто схоже на ділову частину міста, це мені не підходить!
— До чого тут ділова частина? Я зовсім не збираюся поселяти вас тут. 

Сидіть собі, я зараз.
Він набурмосено сидів на задньому сидінні, а тим часом довкола зібрав

ся чималий гурт молодих і старих мешканців ділової частини міста, які 
зацікавлено роздивлялися намальованого на візку розлюченого тигра, го
тового стрибнути, і дивовижного пасажира в ньому.

Дерев’яними східцями я збіг до невеличкої конторки молодого агента, 
який займався нерухомим майном, і взяв з його столу список приміщень, 
що здавалися в оренду. Тоді повернувся і звелів Карі:

— Спершу на північний кінець.
— На північний кінець? А куди саме?

69



— Через гай Налаппи, на другий берег річки.
— А-а, туди. Але там ніяких будинків немає! — здивувався Карі.
— Північний кінець, двадцять! — кинув я владно. — Рушаймо!
— Там же тільки майданчик для спалювання трупів... Ніяких будинків.
Я сердито помахав перед його очима списком:
— Чолов’яга, який вручив мені оцей список, знає місто краще, аніж ти. 

їдь, куди тобі кажуть.
На Ранна, схоже, подіяло слово «трупи», бо він неспокійно засовався на 

сидінні.
— Може, пошукаємо в іншому місці?
— Не бійтеся. А ти, Карі, не розводь теревенів. Поїхали!
Хтось із натовпу чемно докинув:
— Майданчик для спалювання трупів перенесли трохи далі.
— Але ж мертвяків усе одно несуть тією дорогою! Бо там єдина пере

права через річку. Лише два дні тому... — почав знову Карі.
— Помовч і не базікай зайвого! — гримнув я на нього.
— Я не хочу жити на тому березі річки, — озвався Ранн.
— Нам зараз не до сентиментів, — буркнув я.
Безцільно сидіти у візку й безглуздо гайнувати час довше не годилося. 

Та ще й Ранн почав оповідати про часи, коли йому доводилось провадити 
дослідницьку роботу на місцевості, геть усіяній мертвяками.

— Звикаєш врешті-решт до таких речей, — закінчив він гордовито, і 
слухачі довкола аж роти пороззявляли.

— Водію, паняй на північну околицю! — рішуче звелів я. — Ми їдемо 
чи не їдемо? Я не збираюся цілісінький ранок стовбичити без діла на цій 
вулиці. Раннє, вилазьте!

Він обережно, бочком, виліз із візка, і ми обидва опинилися посеред 
юрби, незвичної до таких видовиськ.

— Ідіть за мною! — сказав я. — Ми знайдемо інший спосіб пересування.
— А куди ми йдемо? — поспитав він.
— Ідіть за мною і багато не розпитуйте, як шестирічне хлоп’я!
Його приголомшила моя манера розмовляти з ним, тож він слухняно 

поплентав за мною, а слідом за ним потяглася вервечка тутешніх жителів.
Насправді ж я і гадки не мав, що мені робити далі. А взагалі мене по

ривало податися на базар і пожалітися Гопічандові на його водія та попро
хати Джайраджа, щоб він допоміг із транспортом. Хай би навіть то була 
джатка, хоч я і не був певен, що Ранн зумів забратися на неї і сісти, 
підібгавши під себе ноги. Я був такий набурмосений, що ніхто не важився 
заговорити до мене, поки я крокував вулицею, анітрохи не уявляючи, куди 
саме. Довгу процесію замикав моторикшд. Карі посигналив, потім про
штовхався крізь юрбу і порівнявся з нами.

— А хто мені заплатить за проїзд? — поцікавився він.
Я зизом глипнув на нього.
— Твій хазяїн Гопічанд. А я чухраю пішки, щоб він на власні очі впев

нився, що за обслугу він тримає в особі такого водія, як ти. Та ще й не сам, 
а з видатною людиною, ноги якої ще ніколи не ступали на вулиці нашого 
містечка.

Процесія позаду нас схвально загула. Якийсь чоловік виступив наперед 
і напався на Карі:

— Ти, хлопче, таки заслуговуєш того, щоб тебе... Змушувати іноземця 
отак тьопати пішодрала!

То була остання крапля, що переповнила чашу. Карі враз знітився і вда
рився в каяття:

— Та хіба я що... Я ж нічого не сказав такого, що б могло розстроїти 
цих добродіїв. Вони самі не схотіли їхати зі мною...

Тоді миротворець заговорив знову:
— Забудьте це непорозуміння і займіть свої місця. Вибачте вже йому, 

вельмишановні.
Я скористався з нагоди і підштовхнув Ранна до візка, вмостився сам і 

поважно кинув Карі:
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— Спершу на північну околицю.
Десь через годину, по розбитій бруківці греблі, що на перехресті Налап- 

пи, ми добулися до північної околиці. Я завважив, що бризки з-під коліс 
потрапили і на Раннову зелену уніформу, і це мене трохи розвеселило. 
Ранн виглядав дещо збентеженим, проте мовчав, стійко зносячі дорожні 
негаразди.

Отже, ми прибули на північну околицю, де стояло кілька хатин під со
лом’яною стріхою, а за ними бовваніла занедбана фабрика: з неї покрали 
всі вікна й двері, через що в стінах зяяли лише дірки. Обабіч фабрики сто
яли скособочені, де більше де менше, будиночки, певно, для фабричного 
начальства, зведені з азбестових плит і під шиферними дахами. Всі стежки 
до тих будинків були вкриті бур’янами та мурашниками.

Мене ошелешило те, що в списку агента цей об’єкт стояв першим. Не 
інакше, як молодий агент сприйняв на віру чиїсь слова і вніс цю адресу у 
список. Ніде ані душі. Ми навіть не вилазили з візка. Доктор Ранн непев
но всміхнувся, а я мовив:

— Як бачите, трапляється таке. А тепер, Карі, розвертайся. Мчи далі за 
списком.

Через напружену їзду по розбитій дорозі на своїй розвалюсі Карі вигля
дав украй стомленим. Наші барабанні перетинки трохи не полопались, 
кості ломило. Голова добродія з Тімбукту безживно повисла, його оливко
во-зелене «Сафарі» було все заляпане багнюкою і втратило свій первісний 
накрохмалено-чепуристий лиск, під пахвами й на лопатках з’явилися во
логі плями. Сорочка розстебнулась, і з-під неї визирала сіра майка. Якщо 
наша експедиція триватиме й далі, то, боюся, що він залишиться зовсім го
лий. Це був другий день наших пошуків, на підобідок часу не залишалося. 
А кінця нашим пошукам не було видно. Зоставалася остання надія — Но
ва вулиця, будинок під номером 102/В.

Таксі зупинилося біля воріт. Будинок був свіжопофарбований і вселяв 
надію. Ранн, роздивляючись будинок крізь гратчасті ворота, промовив:

— Важко буде доглядати за такою садибою. Та й що я сам робитиму в 
такому великому будинку?

І заперечливо похитав головою, навіть не дожидаючись, коли нас пус
тять на оглядини. Підбіг сторож, відчинив ворота і мовив:

— Ключі в мене!
Ранн вів своєї:
— Не хочу жити в такому величезному будинку!
— Але ж ні малого, ні середнього, ні на сході, ні на заході, ні на півдні, 

ні на півночі, ні в центрі, ні на околиці, — проспівав я, наче пісню. Я 
хотів, щоб це прозвучало невимушено, але в голосі моєму проривалася до
сада. Та й узагалі, мені вкрай обридли ці квартирні шукання.

Ми знову сіли в таксі. На зворотному шляху я звелів зупинитися біля 
«Кісмета».

— Зайдімо, я хочу відзначити безглуздість нашої виправи морозивом і 
кавою.

За'нормальних обставин я віддав би перевагу готелеві «Бордлесс», але ж 
він знаходився за кілька миль звідси, на другому кінці міста. А я не був пе
вен, що довше витримаю.

Ранн просяяв. Ми підживилися, я замовив каву та закуски й для Карі, 
який звалив на себе основні злигодні квартирної гонитви й терпляче до
жидався нас на вулиці. Коли принесли рахунок, Ранн почав гарячково 
нишпорити по кишенях свого «сафарі». Та я заперечливо махнув рукою і 
розрахувався сам, хоч це і обійшлося мені вчетверо дорожче, аніж бй в 
«Бордлессі». Проте я-належав до аристократії з вулиці Кабіра, яка слави
лася своєю гостинністю. '

На станції Ранн відразу подався до свого «готелю», а до мене підійшов 
начальник і мовив:

— Щойно надійшло повідомлення, що завтра о сімнадцятій годині при
буває інспекція із Залізничного управління. Ваш приятель мусить не
одмінно вибратися, і то негайно. Мені слід підготувати кімнату для гостя.
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Діватися було нікуди. Тож щойно Ранн з’явився знову, як я діловито 
поцікавився:

— Скільки там у вас клунків? Я маю на увазі ваш багаж.
— Та небагато. А що?
— Зараз же спакуйтеся, не гаючи часу. От-от нагряне комісія із 

Залізничного управління. І тоді вам доведеться оселитися під парканом. 
Пакуйтеся, збирайтеся і щоб через тридцять хвилин ви були готові. Більше 
часу в нашому розпорядженні немає.

— Неймовірно! Де цей чудило — начальник станції? Чому ви мене ви- 
турляєте?

— Не гоноріться! І не огризайтеся, якщо не хочете, щоб ваші речі по
викидали за поріг. Ви ж бо знаєте, що в Залізничного управління достат
ньо прав, аби вижбурнути ваші речі.

Начальника станції ніде не було видно, та я був певен, що він десь при
нишк і наслухає.

— Зараз я поїду, — мовив я Раннові, — а тоді пришлю машину за вами. 
І за вашими клунками. Я надто стомився, щоб зараз відповідати на ваші 
розпитування. А у вас немає іншого вибору, окрім як сісти в перший же 
поїзд до Мадраса.

— Ні-ні! Це неможливо!..

* * *
Коли він підкотив до моїх дверей із важенною валізою і елегантною 

скаткою спального мішка та іншими лахами, вулиця Кабіра відразу зави
рувала. Люди повисипали на поріг, щоб подивитися на мого гостя.

У мальтійському кліматі є щось таке, що трохи ніби згладжує чужо
земні звички. Досить скоро щез синій оксфордський костюм — певно, ліг 
десь на дно скрині, щедро присипаний нафталіном, і доктор Ранн став ви
ходити на люди в самій сорочці та сірих штанях, тож його навіть важко 
було впізнати. Але з часом і це стало здаватися дивним та старомодним на 
вулиці, де всі ходили в дготі, що огортало стегна нижче пояса і червоний 
кінець якого було пропущено між ногами й закріплено знову-таки на по
ясі; з певної нагоди також могла вдягатися ще сорочка з короткими рука
вами. А ще через кілька тижнів Ранн уже знову виходив у своїй синій 
трійці, відсапуючись і задихаючись від задухи. Вдома він ніколи не поки
дав своєї кімнатної самотини без смугастої піжами. На щастя, я успадку
вав просторий будинок, як я вже згадував, тож ніяких обмежень у цьому 
розумінні не виникало. Такий просторий і безладний, що якби ти навіть 
вийшов з якоїсь кімнати голий, то ніхто б тебе не помітив; та тепер тут 
був цей чолов’яга, який ніколи не відчиняв дверей, не натягши на себе ха
лата, не встромивши ноги в капці й не обгорнувши шию товстим рушни
ком.

Нам таке вбрання невідоме. Першого ж дня стара прибиральниця, що 
наводила лад у будинку ще за життя моїх батьків, кинула наполоханий по
гляд на обряджену примару, що постала з суміжної кімнати, впустила 
віник і втекла на задвірок, де я витягав з колодязя воду.

— В будинку чужий! — витріщивши очі, вереснула вона.
«Чужак» і собі не на жарт перепудився й мерщій сховався в свою кімна

ту, як черепаха у свій панцир, ще й защепив за собою двері. Але сидіти 
довго зачиненим він не міг, бо рано чи пізно мусив навідуватися до нуж
ника на задвірку.

Я мусив розтлумачувати йому, що цю столітню будівлю змінити не в 
моїх силах. Спочатку його приголомшило те, що треба проминати два ко
ридори і два дворики, щоб зробити вранішній туалет біля, колодязя. Та по
ступово я таки привчив його до цього, щоразу примовляючи: «Як припе
че... » А до нужника, що до нього я приладнав зливний бак, коли ця 
маєтність перейшла у мій спадок, дійшло трохи пізніше.

З першого ж дня мені довелося роз’яснювати йому всяку всячину:
— Сприймайте все, як воно є, бо я нічого не збираюся міняти. Я не зміг
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би займатися цими справами, навіть якби знайшов на це час, людей і 
гроші.

А після цього я показав йому свій будинок. Коли він побачив нужник 
із бачком, то не втримався:

— Це неможливо. Я не звик до такого. Мені потрібен європейський ту
алет.

— У такому разі ви потрапили не за адресою. Новітні санітарні пристрої 
в нашому місті ще не прижилися, попри навіть те, що вони вважаються ре
волюційним проявом. Власник крамнички «Сучасна санітарія», що на Ба
зарній вулиці, о т ^  збанкрутує серед свого порцелянового начиння. Наші 
пращури милися, обтиралися та очищалися саме біля колодязя й біля 
річки. Річка тече біля самого порога, тож навіщо їм було потрібне все те 
начиння, вони не були одержимі життєвими вигодами, як того навчила нас 
західна цивілізація. А коли зважити, що вода в річці тече майже цілий рік, 
лише влітку трохи міліючи, то...

Я обрушив на нього потік красномовства і таки переконав його.
— А як же мені бути з купальним халатом?
— Не забивайте собі голови такими дрібницями! Все владнається само 

собою. Я увіб’ю у стіну шпинька, щоб ви могли почепити на нього свій ха
лат.

«Що говорить нам слово «Тімбукту»? — так почав я свою статтю. — Це 
чарівна казка чи тарабарщина? Іноді це зневажливе слівце або...» У такому 
ключі я вилив десь із сотню слів, поки нарешті дійшов висновку: «З часом 
ми повинні поважніше ставитися до цього слова. Бо тільки сьогодні я збаг
нув: Тімбукту насправді існує, настільки ж реально, як і наше Мальгуді. Я 
навіть вітався за руку з людиною із Тімбукту. І ви цілком слушно здогада
лися, що я тицьнув його пальцем під бік, щоб упевнитися, що він — не ма
ра. Він виконує вкрай важливу місію ООН, і це неабияка честь, що саме 
Мальгуді він обрав для завершення своєї місії. В його захоплених роз
повідях Тімбукту — це рай землі, тож і не дивно, що йому так і хочеться 
махнуґи рукою на нашу добру стару вітчизну й дременути туди». А потім 
ще й додав словесний портрет Ранна в його синій трійці.

Кожен журналіст знає мить слави або передчуття слави — початок звер
шення чогось величного, передчуття грядущих значних подій. Та в двері 
постукали: за дверима стояв мій сусіда, опасистий чоловік, який дуже рідко 
залишає своє місце на галереї. І зараз цей гладкий здоровань тримав у руці 
телеграму.

— Принесли, коли вас не було вдома... Я розписався, — пояснив він.
Поки я розривав конверта, він терпляче очікував, щоб дізнатися, що там

таке. Я бликнув на нього, промимрив слова подяки, подумки прохаючи, 
аби він прибрав звідси свою огрядну подобу. «Та йди вже, йди!» — благав 
я подумки. Бо мені треба було уважно прочитати й ретельно обмізкувати 
зміст телеграми, що надійшла від мого редактора. Там було написано: «Га
зетна замітка цікава, але без фотокартки людини з Тімбукту — безпредмет
на. Пришліть фото якомога швидше». і

Досі, що б я не посилав у газету, все зникало, наче ікра устриць у во
дах тутешньої Сараю під час повені. А коли й з’являлося, то дрібнюсіньким 
шрифтом, що його годилося б читати тільки з лупою.І, звичайно ж якоїсь 
оплати за це годі було й сподіватись; та я цього й не потребував, завдяки 
прозірливості моїх предків, які не поклонялися розтринькуванню грошей, 
а навпаки, їхньому нескінченному призбируванню та накопиченню. Ось і 
телеграма в мене в руках, а цей дядило і не збирається залишити мене на 
самоті, щоб я міг спокійно помріяти.

Я повернувся, щоб піти в будинок, але сусіда запитав:
— Сподіваюсь, усе гаразд? Новина добра?
— О так, просто чудова новина! Від мого редактора, просить терміново 

надіслати один матеріалець. Але нічого, це для мене — раз плюнути, — ки
нув я недбало і відступив до дверей, але товстун заторохтів знову:

— Я так переживаю, коли надходять телеграми! Але якби я розпечатав 
конверта і побачив, що вона термінова, то неодмінно кинувся б шукати вас.
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Я уявив собі, як ця гора м’яса суне Базарною вулицею, шукаючи мене. 
Картина видалася мені такою кумедною, що я зареготав і зачинив за со
бою двері, встигнувши кинути:

— Дуже люб’язно з вашого боку.
Зоставшись один, я знов і знов перечитував телеграму, ще не вивірив

ши, чи можу поділитися з кимось своїм журналістським тріумфом. День 
минав, як звичайно, а я був сповнений передчуттям, що стою напередодні 
стрімкої кар’єри. Я не прагну, повторював я сам собі, стати так званою 
творчою людиною, письменником, а лише журналістом, який, зрештою, 
приносить суспільству більшу користь, аніж якийсь там замріяний поет чи 
новеліст. Журналіст завжди перебуває в гущі подій, завжди тримає руку на 
пульсі людства.

Я сидів у своєму кутку в «Бордлессі», поринувши в думки, а тим часом 
кава зовсім охолола. Це не пройшло повз увагу Варми, хоч уся його увага 
зосереджувалася на грошах, які надходили в касу.

— У Балакуна вистигає кава! — раптом згукнув він. — Хлопче, забери її 
і принеси гарячої!

Я пробудився від задуми й пояснив:
— Від мого редактора надійшла телеграма, дає важливе доручення. Але 

воно значною мірою залежить від фотокартки...
— Чиєї фотокартки? — перепитав він.
— Невдовзі взнаєш.
Більше я нічого йому не сказав — не хотів завчасного розголосу. Я роз

думував цілісінький день, а оскільки завдання було термінове і могло ста
ти поворотним пунктом моєї кар’єри, я ладен був піти куди завгодно, 
навіть якби довелося забити дошками свій будинок на вулиці Кабіра. Та 
мене брав сумнів щодо Ранна — чи погодиться він дати мені фотокартку? 
Щось підказувало мені, що це виявиться не так просто.

Мої побоювання справдились, коли я звернувся до нього з цим прохан
ням. Він якраз був у своїй кімнаті. Тільки-но я розкрив рота, він одразу 
насторожився.

— А навіщо? — поцікавився він.
— Просто на пам’ять. Адже ви побували в багатьох країнах, і у вас, пев

но, є чимало цікавих фотографій.
Він відмахнувся від пропозиції, як від надокучливої мухи, і знову загли

бився в папери на своєму столі. Дивовижна людина! В кімнаті не було 
меблів, і він поставив там письмовий стіл, стілець та складане ліжко. Досі 
я не заходив до його кімнати — він завжди замикав її, коли йшов умива
тись. Видно, він умів подбати про себе.

— Як це вам удавалося придбати письмовий стіл? — запитав я.
— Взяв напрокат. Знайшов такий заклад на Базарній вулиці. Вони бе

руть п’ятнадцять рупій за чотири предмети — непогано, менше ніж півто
ра долара. Ось так, досить дешево.

Це мене дещо бентежило. Він обживався в мене, а я собі гадав, що на
даю йому лише тимчасове пристановище. Я вирішив розпитати його 
манівцями:

— І скільки ж завдатку взяли у вас за цей прокат?
— Як на світові стандарти, то небагато, — ухильно відповів він. — Пла

ту вони братимуть час від часу, строк — необмежений.
Тут він виявився хитрішим від мене. Я облишив надію допитатися і 

ковзнув поглядом по стінах.
— Хоч би одна тобі фотографія, — докинув я.
— Яка ще там фотографія? — він заперечливо похитав головою. — Я не 

люблю ніяких фотографій.
• — А я гадав, що у вас, певно, є цікава колекція їх. Так би мовити, з 

мандрів по всьому світу...
Я відчував, що цей чоловік самохіть не дасть своєї фотографії. Сьогодні 

він був у японському кімоно і мав похмурий, заклопотаний вигляд.
— Мені вже час надсилати свої звіти, — сказав він. — Але всі ці переїзди 

вибивають мене з колії.
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Мені не подобалося стояти, в той час як він розсівся собі. Мене долала 
цікавість: про що ж той його звіт? На столі височів цілий стос надрукова
них і написаних від руки аркушів. Куди їх треба відправляти? Та я втри
мався від розпитувань. Фотокартка цього чоловіка — ось що мені було 
потрібне. Щось підказувало мені, що згадувати про це зараз не варто.

Згодом я завітав до Джайраджа.
— Мені потрібна фотографія того чоловіка!
— Постав його перед моєю камерою, і вона твоя.
— Але мені здається, що його лякає фотокамера, а чому — не второпаю. 

Інакше б я запросив його сфотографуватися зі мною на згадку.
— За фотографію удвох я беру двадцять п’ять...
По цих його словах я вв’язався в безглузду суперечку, яка навряд чи 

стосувалася пекучої для мене проблеми:
— То, виходить, коли ти фотографуєш п’ятдесят школярів, то береш з 

кожного окремо?
— Атож, — незворушно підтвердив він. — А як же інакше? Треба ж 

мені якось жити. Плівки не дістати, проявника не знайдеш, паперу — 
теж, становище безвихідне. Гадаю, що уряд прагне задушити фотографів, 
тому так і планують увіз необхідних хімікатів. А за ті незначні поставки, 
що їх я маю, треба дякувати корисливому племені, що його називають 
контрабандистами; вони прибувають регулярно в прибережне селище 
Кумбум. їхній простенький човен ущерть заповнений такими речами, і я 
навідуюся до них раз на місяць, аби закупити необхідні матеріали. Кви
ток на автобус коштує п’ять рупій в один кінець, тож мені доводиться 
компенсувати ці витрати за рахунок клієнтів. Якось прийшов голова 
муніципалітету: зроби йому рамку для весільної фотографії. То я йому й 
одрубав, мовляв, для обрамлення він може принести що завгодно, але 
ніяких фото... Тепер я більше займаюся виготовленням рамок, пишу ого
лошення, але навіть і це...

Він усе розводився перед уявною аудиторією про свої тяжкі умови, про 
рамки, які розвалюються, про нікудишнє дерево, яке годі пофарбувати під 
благородне, що вони обходяться на вагу золота. І знову ж таки з вини уря
ду. Він палав обуренням проти викрутасів вражого уряду, який прагнув до
вести його до розору. А я, як і завжди, давав йому нагоду висловити все, 
що він хотів, зручно вмостившись на ослоні, який витикався з його май
стерні біля Базарної брами. Власті робили все, що змога, аби прибрати той 
ослін, бо він загороджував людям прохід. Проте з цього нічого не виходи
ло, і Джайрадж похвалявся, що дійде до Верховного суду, якщо буде тре
ба, але його ослін лишиться там, де він є. Його громадські права не підля
гають жодному сумніву.

Він говорив і говорив, сидячи на підлозі, а його руки тим часом збива
ли цвяшками рамку й підрізали її. У ніші задньої стіни містилася його ла
бораторія — там, у таємничій темряві, він чаклував над тим, як би мати 
найбільший зиск з фотообладнання, здобутого з ласки прихильного пере
купника. Коли він нарешті виголосив свою промову, озвався я:

— Будь другом, зараз моя кар’єра залежить від твоєї допомоги. Я спро
бую привести сюди того чоловіка, а ти вже умудрися непомітно зняти йо
го, байдуже, у фас чи в профіль. А тоді збільши. Мені потрібне тільки йо
го погруддя.

— Гаразд, — з готовністю мовив він. — У мене камера стара, на тринозі, 
але кращої і не знайдеш. Нею, щоправда, я не зможу його зняти, але я по
зичу японську в голови муніципалітету — він недавно купив її у контра
бандиста. Вона вміщається в жмені, тож із телеоб’єктивом та високочутли
вою плівкою я можу робити з нею чудеса.

Його охопив дух авантюрництва. Він став на порозі своєї темної кімнат
ки і виголосив:

— Я стану отут і клацну, коли ви ввійдете під браму. Тільки скажи мені 
день і час, коли ти приведеш його. Для друга я готовий на все, тим більше 
що він не ображається на те, що я кажу.

— Я так і думав, інакше б звернувся не до тебе, а до «Стар студіо».
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— До отого нікчемця?! Та навіть близько не підходь до нього! Йому фо
тографувати хіба стоячих мертвяків. На його знімках не люди, а мумії!

І він узявся до діла з усією серйозністю, на яку спромігся. Продумав усе 
до найменших подробиць. І наступного ранку провів ніби репетицію, ви
користавши мене як дублера Ранна. О цій порі року під Базарною брамою 
тільки в одному місці сонце падало навскіс. І то упродовж якихось двадця
ти хвилин. А потім увесь час там лежала густа тінь.

— Мені треба схопити його, поки він буде повністю освітлений, бо іна
кше доведеться вдаватися до фотоспалаху. А це може наполохати його. 
П’ять хвилин — і все буде готово. Ти простеж, щоб він став обличчям до 
базару й не ворушився хоч мить. А я прослідкую, щоб ніхто не втрапив у 
поле зору об’єктива. Поставлю служника, щоб він не пускав людей, лише 

■ кілька хвилин, ніхто сваритися не буде. Та й людей о цій порі мало. Від те
бе залежить, щоб він бодай на мить зупинився. Може, ти його якось за
тримаєш, звернеш на щось його увагу. Не переживай, що і ти втрапиш у 
кадр, я тебе потім заретушую.

Він зістрибнув зі східців, показав мені моє місце під аркою, звелів ди
витися просто себе, метнувся у фотомайстерню і, сховавшись у темній 
кімнаті, став цілитися в мене через візир. Я і в голові собі не покладав, що 
він так самозабутньо порине в цю справу.

— Тобі працювати б кінорежисером, — підхвалив я його.
Проте я непокоївся. Репетиція пройшла успішно, але мій герой пови

нен діяти, зовсім не підозрюючи, що до чого. А підбити його можна лише 
один раз, перезйомки бути не може. І часу було обмаль. Газета може втра
тити свою зацікавленість, якщо фотознімок забариться. Та й Джайрадж мо
же позичити японський фотоапарат лише на один день, не більше. Я по
винен заволодіти увагою Ранна і вміло спрямувати її. А це коштуватиме 
мені нервів. Щоб усе обдумати, мені треба побути на самоті, посидіти в 
«кімнаті роздумів», як її колись називали в нашій родині — щось ніби куб 
на другому дворику, осторонь від сімейних маршрутів; тільки там можна 
сховатись. Кімната була темна й запліснявіла, в ній пахло затхлим ладаном, 
а на закіптюженій стіні виднілися два зображення божеств.

Отуди я і забився, щоб Ранн випадково не потурбував мене. Крізь голу
бу шибку в черепичині пробивалося світло, і цього мені якраз вистачало. 
Підібгавши під себе ноги, я вмостився на дерев’яному настилі з записни
ком на колінах і зосередився на своєму клопоті. А тоді накидав короткий 
сценарій завтрашнього ходу подій.

Сьогоднішній вечір: 1. Зустрічаю Ранна й захоплено описую йому крам
ничку Свамі «Все для дому», що на базарі, й настійно раджу навідатися ту
ди. Умовляю його (заздалегідь домовляюся з Семом, щоб приготував су
венір для гостя). Розтлумачую Ранну, що Сем один із тих, хто високо ша
нує міжнародних діячів і страшенно радий бачити їх у себе, що він ревно 
зберігає книгу відгуків із записами видатних людей. Тож Ранн мусить ур
вати часинку на відвідини до нього, заради мене.

Ранок, 10.10. Виходимо з вулиці Кабіра й рушаємо в напрямку базару.
10.25. Базарна брама. Зупиняюсь і легенько підштовхую його до таблич- 

ки, почепленої на честь заснування міста, зараз вкриту брудом. Заохочую 
його, щоб спробував розібрати напис.

10.30. Виходимо з-під брами.
Ранн втрапив у пастку напрочуд легко. Коли я постукав до нього і 

ввійшов, то побачив, що він розсівся в моєму шезлонгу, сімейній нашій 
реліквії, і витає в рожевих мріях. Певно, він нудьгував, отже, я мав спри
ятливу нагоду висловити свою пропозицію.

— Чи не могли б ви завтра вранці вділити мені з півгодини?
— Та певне. Але навіщо?
— Ви вже давненько тут, а й досі не ознайомилися з пам’ятками нашо

го міста.
— Я так поринув у роботу...
— Воно звісно, але ж годилося б і розгледітися трохи довкола. Я хочу 

познайомити вас із одним своїм приятелем на базарі.
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— На базарі?! Там же несосвітенна штовханина!
— Не завжди. Я поведу вас туди о спокійній порі. Я хочу, щоб ви зайш

ли до крамнички, зовсім невеличкої, власник її, на ім’я Сем, відданий 
своїй справі. І просто геніальний — він оздоблює сувеніри: лаковані і з 
сандалового дерева, вони відомі в усьому світі. Безліч нагород із Лейпцига 
та інших міжнародних ярмарків. Він має посередників у Африці, в Європі, 
Сполучених Штатах, — практично в усіх куточках земної кулі. Його зна
ють в усьому світі. Іноземці здебільшого і приїжджають, аби побачити са
ме його і зробити замовлення. Хоча, як звичайно, тут його майже не зна
ють. Жоден прибулець із чужих країв не проминув нагоди провідати його. 
Перше їхнє запитання неодмінно таке: «А де тут Семова крамничка су
венірів?» Тож завтра о десятій ми й сходимо туди — побудемо з півгодини, 
а тоді ви вільні- Відвідини міжнародного діяча його неабияк утішать.

Все йшло як по писаному. Під Базарною брамою я зупинився, зупинив
ся й він. Я відступив убік і показав на бляклу табличку на стіні, перед якою 
ми стали. І поки він роздивлявся ту табличку, я відчував ледь відчутну ме
тушню привида на порозі темної фотомайстерні Джайраджа. А я говорив 
без угаву.

— Вона вкрита пилюкою і брудом, але якщо у вас є бажання, ми може
мо зішкребти той бруд і прочитати, коли тут було закладено перший 
камінь...

Утопившись у табличку, він проказав:
— Дякую, не утруднюйте себе цим.
І ми подалися до сувенірної крамнички Сема.

* * *

Як звикле, я прийшов відправити свої новини поштовим вагоном, коли 
до мене, неймовірно збуджений, підійшов мій давній приятель — началь
ник станції і промовив:

— Он там, у кімнаті відпочинку, сидить огрядна жінка; вона прибула 
сьомим із столиці й не хоче її полишати. Точнісінько, як отой лондонець, 
той чолов’яга, якого ви забрали до себе. То, може, ви заберете й цю жінку?

— Вона мене не обходить, хто б не була, — відказав я.
— Мене теж, — сказав він. — Кімната відпочинку — не моя спадкова 

власність, щоб здавати її кожній...
Він не встиг договорити, як винуватиця його ремствувань уже наближа

лася до нас — жінка футів шести на зріст (як здавалось на перший погляд), 
темнолиця, з коротко підстриженим волоссям, у джинсах і тенісці, з вип
нутими грудьми — таких у Мальгуді чи й бачили. Вона крокувала 
прямісінько до нас, і я збагнув: відступати вже нікуди.

— Ви, напевно, журналіст? — відразу спитала вона з прихованою погро
зою в голосі, коли помітила мене біля поштового вагона. Вона дістала із 
своєї сумочки газетну вирізку із заміткою «Людина з Тімбукту», де було 
вміщено й Раннове фото, яке так спритно мені вдалося роздобути.

Вона помахала вирізкою перед моїм носом і запитала:
— Це ви писали?
— Так, пані, — покірливо відповів я.
— Отож-бо й воно! — сказала вона. — Мене круг пальця не обведеш.
Низенький начальник станції намагався тим часом щезнути з ЇЇ поля зо

ру — зараз він стояв трохи віддалік і безглуздо шкірив зуби. А мене дещо 
налякала дивна поведінка цієї пасажирки, хоч і вистачило відваги 
відповісти:

— Що ви маєте на увазі?
— Я маю на увазі те, — мовила вона з притиском, — що коли ви знаєте, 

де перебуває Оцей ваш доктор, то ви мусите провести мене до нього!
— Це ж чому?
— А з тієї вагомої причини, що я його дружина! І, можливо, єдина, 

поєднана з ним перед священним вогнем у храмі.
Деякий час я перетравлював почуте, а вона вела далі:
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і — У нього, ймовірно, кілька дружин, але я — єдина законна і перша. 
Ви нібито трохи приголомшені?

— Ні-ні! — збентежився я. Мені більше нічого було сказати: тепер об
раз Ранна поставав переді мною в зовсім іншому світлі, якщо вірити сло
вам цієї панії. І начальник станції виглядав збентежено, хоча цікавість бра
ла в ньому гору. Він вовтузився зі своїми згорнутими прапорцями, а з-за 
спини боязко визирав носій. На пероні, окрім нас, нікого більше не було.

Якийсь час вона мовчки дивилася на них, а тоді спитала:
— Начальнику, ваша робота на сьогодні скінчилася?
— Фактично так. Дев’ятий буде лише о двадцятій.
— Що значить о двадцятій? Тепер суши собі голову додаванням та 

відніманням, — невдоволено промовила вона. — Чому ви, залізничники, 
не можете сказати просто: «о восьмій вечора» чи «о восьмій ранку», як роб
лять усі цивілізовані люди?

— Атож, пані, — погодився він, дурнувато всміхаючись.
— А оце ваш єдиний носій?
Носій, на якому вона зупинила свій королівський погляд, ніяково сту

пив крок уперед.
— Я прослужив тридцять років, шановна пані, — шанобливо мовив він.
Королева сприйняла цю заяву без особливого ентузіазму, після чого

носій відступив назад, але на таку відстань, щоб усе було чути. Жінка 
енергійно потерла руки й сказала:

— Як правило, на кожній залізничній станції є бодай кілька бетонова
них лавок. А тут їх немає. Гайда до кімнати відпочинку, там принаймні є 
кілька стільців. Нумо! Нумо!

Вона порухом, що виключав усякі заперечення, показала на двері, і я 
слухняно рушив за нею. Командувати вона таки вміла.

Начальник станції насторожено дріботів за нами. Вона винесла з кімна
ти два стільці.

— Та що ви, що ви! — спробував заперечити я.
Та вона наче й не помітила мою галантну відмову й мовила:
— Ви бачили його, тож розкажіть усе, що знаєте.
— А що я можу сказати... Зустріч наша була недовгою. Мені ж було 

цікаво, бо...
Вона не дала мені договорити:
— Для мене зараз важливо знати, де він!
Вона так втупилася в мене, що я спробував відбутися жартом:
— Та не в моїй же кишені! Ми зустрілися в книгозбірні ратуші, куди він 

Прийшов за якимось довідником. Він. не хотів, щоб йому заважали, тож 
зустріч наша тривала не більше чверті години.

— Невже він так поринув у науку? Як це приємно чути, що він вдарив
ся в науку!

Вона голосно засміялася, хоч і не зовсім щиро. Потім враз споважніла 
й повторила:

— Я хочу знати тільки одне: де він зараз? Ви лише натякніть мені, і моя 
вдячність буде безмежною.

Я був прикро вражений її словами і сказав гостро:
— Ніякої нагороди мені не потрібно. Обійдуся і без неї.
Начальник станції, що боязно дослухався до нашої розмови з безпечної

відстані, раптом докинув:
— Він багатій, пані, виходець із благородної родини на вулиці Кабіра. 

Це свята правда.
— Шановний начальнику станції, — обернулася вона до нього, — а ви 

б: не хотіли зайнятися чимось іншим?
Начальник станції умить здимів, як, до речі, й носій. А я підвівся:
— Даруйте, але мені треба йти. Єдиною вартою уваги новиною було те, 

що він із Тімбукту. Тож мене, як журналіста, цей факт і зацікавив. Опісля 
я втратив його зі свого поля зору і не питав його, куди він збирається по
датися. Оце і все. Щоправда, він розпитував про якісь міжміські автобуси... 
Так що, пані, я можу додати тільки те, що коли він знаходиться в нашому
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місті, то лишитися непоміченим не може. — Я дав розгулятися своїй уяві:
— Як на мене, вам краще пошукати його в Мадрасі чи деінде ще, а не гай
нувати час отут.

Я заніс свій стілець у кімнату, а тоді мовив:
— На добраніч.
При ній я чомусь почував себе незатишно, мене долав постійний жах, 

що я от-от викажу себе. Тому й заквапився геть, озираючись для певності 
час від часу: чи не стежить вона за мною.

Але вона сиділа собі на стільці й проводжала мене поглядом.

* * *

Ранн був у кімоно, коли на мій настирливий стук він нарешті з похму
рим виразом відчинив мені двері. Таке його ставлення образило мене: в 
моєму домі він гість, що йому я милостиво надав притулок без видимої на 
те причини. То був просто душевний порух, щоб допомогти йому в скруті, 
не більше. Щоб урятувати його від блощиць у кімнаті відпочинку на 
залізничній станції. Та ба, він поводився так, ніби я був готельним кори
дорним, що порушує спокій пожильців.

— Ви б іще повісили на дверях табличку: «Не турбувати», — буркнув я 
злостиво. — Гадаю, ви прихопили з собою такий сувенір із далеких 
мандрів...

Це його неабияк вразило:
— Чому ви таке говорите?
— Бачу, ви зайняті, — продовжував я тим же тоном.
Проте це було зовсім не так. Я відразу помітив, що він гайнував час у 

своєму брезентовому кріслі (моя спадщина), що його я по своїй дурній до
броті надав у його користування. І попри все, цей чоловік дозволяє собі за
микатися і вдавати, ніби занадто заклопотаний, щоб відчиняти двері. 
Ніяких паперів на столі не було. Не було й книжок обік брезентового 
крісла чи деінде. Певно, він збував час, втупившись поглядом у стелю і 
віддавшись своїм химерним мріям. А він ще супиться на мене, що вряту
вав його від зажерливих блощиць! Та на згадку, що зараз я ошелешу його 
новиною, мій гнів почав влягатись. Я був більш ніж певен, що зараз його 
непомірна іноземна пиха де й дінеться. Тож просто з порога, як у старо
модному водевілі, я виголосив:

— Вас бажає бачити одна пані.
І зачинив за собою двері, — демонстрація вишуканих манер. Я пішов на 

задній дворик і надовго зичинився в лазні, хоч і чув, як він відчинив двері 
й почовгав за мною слідом. Та я витримував паузу.

Коли я відчинив двері лазні, він стояв на порозі. Його обличчя — 
суцільне запитання, він аж наче поблід і на кілька дюймів убгався в свос 
кімоно. Мені анітрохи не хотілося банитись, але я все ж похлюпав на го
лову водою, аби тільки позбиткуватися з нього.

— О! — згукнув я, нібито неабияк вражений.
Я почимчикував через усі дворики до своєї кімнати, а він за мною. Мій 

одяг і речі валялися по різних кімнатах та прибудовах будинку, через що я ні
коли не знаходив того, що мені було потрібно тієї чи іншої хвилини: рушник
— в одній кімнаті, носовичок — в іншій, штани — десь у кутку і так далі. Я 
був мокрий, як хлющ, вода заливала мені очі — словом, приємного мало.

' — Де подівся той клятий рушник? — люто вигукнув я.
Ранн миттю зник і за хвилину вийшов зі своєї кімнати з чистим руш

ником у руках.
Задоволений виставою, яку я влаштував, я промимрив слова подяки і 

витер обличчя й голову. Ми з ним стояли в коридорі.
— Я виперу його й завтра поверну, — мовив я.
— Та нічого, — заперечив він. — Спішити нікуди.
— А такий м’який, пухнастий, — похвалив я, розглядаючи рушника при 

світлі знадвору. Скраєчку я помітив якусь нашивку і прочитав: «Невілль*.
-  Що це?
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— Готель у Родезії. Сувенір.
Не інакше, як він поцупив цього рушника.
— А ви часто там бували?
— Та кілька разів довелося... З місією...
— Кажуть, що кольоровим там нелегко...
— Ет, це перебільшення, ви тому не вірте. Для мене перепон не існує, 

паспорт ООН відчиняє всі двері.
Мені хотілось розпитати його про це докладніше, та я розумів, що він 

горить бажанням узнати, хто там ним цікавиться. Проте, певно, не нава
жувався ще почати про це розмову. Я відчув до нього співчуття — як він 
змішався, як збентежився, як наче вростав у своє розкішне кімоно! І зне
нацька спитав його:

— Ви хотіли дізнатися про пані?
— Так-так, — мовив він покірно і зітхнув. — Я щось нічого не второ

пав. Хто вона така?
— Начальник станції каже, що бачив у неї в руках фотокартку, на якій

— викапаний ви.
— Ой! — мимоволі вихопилося в нього.
— Вона цілком співпадає із знімком у «Телеграф».
— А як моє фото взагалі туди потрапило?
— Самі знаєте, в газет свої джерела.
— А яка вона з себе? — спитав він.
— Ет, я вже давно перестав задивлятися на жінок, особливо на їхні при

нади. Тому навряд чи до пуття і опишу вам її. В усякому разі, зачекайте, 
поки я вдягнуся і зайду до вас.

Він нетерпляче чекав мене у своїй кімнаті. Я неквапливо шукав свій 
одяг, потім опоряджався перед дзеркалом, вставленим в овальну золоче
ну раму із вирізьбленими на ній виноградними гронами — певно, 
весільний подарунок моїй бабусі. І тепер, освіжений вимушеним душем, 
вбраний у сорочку, чепуристо розправивши складки на одежі, я чувся го
товим постати навіть перед очі самих повелителів землі. І я попростував 
до його кімнати — цього разу в нього вистачило глузду не замкнути за 
собою дверей.

Щойно він уздрів мене, як зірвався й чемно запросив сідати. А сам опу
стився на стілець лише тоді, як умостився я. Я напустив на себе вираз, ніби 
ладен продовжити нашу розмову і можу вислухати його сповідь.

— Я казав вам про пані на станції. Я саме ходив туди, щоб відіслати свої 
вечірні повідомлення.

Я розумів: Раннові кортить дізнатися, як виглядає та особа, бо він не міг 
і хвилі спокійно всидіти на місці, все совався на своєму стільці.

— Вона висока? — почав він допитувати мене.
— В усякому разі, не маленька, — відказав я.
— Середнього зросту? ,
— Та не сказав би, що низького, — уточнив я. — Власне, я бачив її зда

леку.
— А як далеко ви були від неї? — поцікавився він.
Це безглузде запитання роздратувало мене.
— На жаль, забув прихопити з собою рулетку, — спробував я відбутися 

жартом. Та вигляд у нього зробився такий жалюгідний, що я і собі поціка
вився: — А чого ви хвилюєтесь?

— Тому що... не знаю... — промимрив він. — А втім, ви маєте слушність: 
десятки людей виходять на цій станції і сідають тут, тож яке мені до них 
діло?

— Влучно сказано! — визнав я. — Ходімо в «Бордлесс». Там ви трохи 
розвієтесь.

Він аж здригнувся на таку пропозицію. Очевидячки, боявся, що та 
жінка таки підстереже його. Врешті я уламав його, але перш ніж вийти, він 
ніяк не міг вирішити, який же стрій вибрати задля такої оказії. Та я заспо
коїв його:

— «Бордлесс» — таке місце, куди можна приходити і в спідньому, і вісо-
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ролівських шатах, там це нікого не здивує. Вам нічого не скажуть, навіть 
уваги не звернуть.

Та він іще довгенько метикував, поки нарешті вийшов у рожевій со
рочці навипуск і сірих фланелевих штанях.

Ми прийшли у «Бордлесс». Я завів його в закуток, моє звичне місце, 
якраз навпроти календаря з Махішасурою, тільки довелося поставити ще 
одного стільця. Завсідники на хвилю повернули голови в наш бік, щоб роз
дивитися мого супутника, а потім вернулися до своїх звичних кави та роз
мов. Я замовив досаї і каву, та воно не смакувало йому; здавалося, він був 
чимось заклопотаний і пригнічений. Варма, власник закладу, привітав йо
го офіційним «Добридень», видимо тішачись, що з візитом цієї людини 
«Бордлесс» набуває міжнародного значення. А я представив Ранна просто:

— Науковець, у творчому відрядженні.
Не згадуючи про Тімбукту, через його дещо шахрайське звучання. Я по

думав, що мушу вживити його в наше суспільне життя й вилікувати від 
кімоно, вишитих капців та відчуженості. Тому й умовив його на цю випра
ву. Атож, те далося нелегко, люди зирили на нас. Але від того нікуди не 
дінешся.

* * *

Поява на залізничній станції жінки з мисливською місією якось ближ
че навернула Ранна до мене. Аж навіть здавалося, що довільна інформація, 
якою я постачав його, ставила мого гостя в дивну залежність від мене. Га
даю, що він дивився на мене, як на провісника добрих вістей, скажімо, що 
пані раптово поїхала якимось поїздом чи опівночі кинулась під товарняк. 
Тому він водив за мною жадібними очима, в яких не згасало запитання: 
«То як, є добрі новини? Як там товарняки, нічого під них не втрапляло?»

Раніше він завжди замикався в своїй кімнаті, ще й брав двері на засув. 
А останні дні тримав двері прочиненими, щоб не прогавити мого приходу; 
поки я вештався по будинку, він крадькома стежив за мною, сидячи на 
стільці, поставленому в найзручнішому для підглядання місці. І мої пращу
ри користалися з цієї стратегічної позиції, щоб не спускати з ока домо
чадців, особливо цілого війська прислуги, і щоб ніхто не прослизнув не
поміченим. Ранн відразу розкусив цю вигоду. Коли я входив і заходив, він 
невимушено вітався зі мною: «Добридень, Балакуне. Починаєте щоденне 
коло своїх цікавих занять?» Часом він просто всміхався і кивав, не питаю
чи відверто, проте, мабуть, думаючи собі: «Якщо він щось розвідав, то по
винен сказати мені. Не такий то хлопець, щоб промовчати».

А взагалі він ніби став піддатливішим, навіть розслабленішим. Мене це 
також влаштовувало. Я користався з його поблажливості та політики про
чинених дверей і час від часу заходив до нього погомоніти. Без будь-яких 
перепросин я заходив у його кімнату й простував до м’якого, зручного 
крісла.

♦ * *
Я зручно сидів у його кріслі, а він совався на своєму стільці, вдаючи, 

що уважно проглядає якісь папери на письмовому столі. Потім підвівся, 
пройшовся туди-сюди по вузькій кімнаті, наче ведмідь у клітці. Помовчав
ши хвилин п’ятнадцять, я недбало кинув:

— Ви нібито вкрай схвильовані сьогодні. Чого б то?
— Та ні. Просто намагаюся розв’язати деякі наукові проблеми своєї 

дослідницької праці.
— Тоді, з вашого дозволу, не стану вам заважати.
— Ні-ні, що ви, залишайтесь!
Мені здалося, ніби він хотів іще щось сказати, проте чи не наважився, 

чи просто не знайшов слушної зачіпки.
— Я не проти розслабитися й просидіти тут цілий день. Але ж треба 

щось робити з тією панією, про яку ви знаєте, — додав я.
— А що мені до того? Сотні пасажирів приїжджають і від’їжджають на 

станції...
— Проте не кожен ходить з вашою фотокарткою і розпитує...
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— К бісовій матері! — гарикнув він так, аж обличчя його почервоніло.
Втішений тим, що він нервує, я додав:
— Та ще й називає себе вашою дружиною.
— Нісенітниця! — зарепетував він і нервово став міряти кроками 

кімнату.
Я ще ніколи не бачив його в такому стані. На саму згадку про ту жінку 

в його голові немовби послаблювалися якісь гайки.
— Що він Гекубі, що йому Гекуба! — виголосив я врочисто.
— То вона зветься Гекубою? Я нікого не знаю з таким ім’ям!
Я мусив розтлумачити йому, що це я цитую Шекспіра.
— А-а, Шекспір! Я майже забув його. Це було так давно! Ви, певне, й 

не повірите. Якось сів і одним рухом прочитав оксфордське видання від 
палітурки до палітурки.

— О згубна, згубна жінка! Усміхнений негіднику, проклятий!
— Просто збожеволіти можна! Зробіть же щось, відправте її звідси.
— А навіщо? Це вільне місто, кожен може приїхати сюди й лишатися, 

скільки схоче. Як я можу брати на себе право когось безпідставно виганя
ти? Та й гадаю, що навряд чи ще побачу її!..

— А яка вона з себе? — раптом запитав він.
Якщо вона справді була його дружиною, то я не міг продовжувати роз

мову в такому легковажному тоні. Тому я просто сказав:
— Досить примітна особа: темнолиця, дуже владна. Я б сказав, дещо 

повної статури. Хіба трохи спотворена блакитними джинсами, футболкою 
та короткою стрижкою. Начальника станції так налякало її поводження, 
що не встигли його попросити, як миттю відчинив кімнату для приїжджих.

— А мені скільки нервів помотав, хоч і треба ж було десь жити. Химер
ний чоловік. Вона і йому розповідала про свого чоловіка?

— Не знаю, — відповів я. — Але вашу фотокартку вона показала йому 
першому.

— Просто нечувано! — вигукнув він. — Ви таки зробили мені кепську 
послугу.

— Навпаки, я зробив вам добру послугу, хоч ніхто мене й не просив. 
Знали б ви, скільки людей запобігають переді мною, аби хоч їхнє ім’я 
з’явилося в газеті?

— Принаймні треба було порадитись.
— Це суперечило б журналістській хартії: свобода друкованого слова й 

таке інше. Навіть прем’єр-міністр не може вказувати журналістові, коли 
той готує матеріал у газету! — Все це я виголосив із пафосом.

— А фотокартка! Як туди втрапила фотокартка?
— Звідки мені знати? Ви де тільки не бували, тож хто завгодно міг вас 

зняти.
Десь по годині цієї недоладної балаканини він попрохав:
— Не видавайте мене. Ви з самого початку були таким гостинним до ме

не, тож допоможіть й зараз: дайте мені святий спокій і не згадуйте про ту 
особу у джинсах та футболці, хто б вона не була. А вона індійка? В свій час 
я все вам поясню. Але не зараз. І не розпитуйте.

— Зрештою, — заспокоїв його я, — не поселилася ж вона на станції на
завжди. Колись же мусить вона виїхати звідти. А ви деякий час не поти
кайтеся на вулицю, — порадив я йому.

— Я доконче потребую душевного спокою, доки не завершу своєї праці. 
Ось чому притулок, який ви мені надали, цінніший удвічі. Мені ніяк не 
можна розстроюватися, поки не завершу книги. Кожен, хто допомагає мені 
спокійно працювати, мій добродійник. Для мене ж нічого важливішого над 
мою книгу немає. Коли вона вийде у світ, то викличе справжню сенсацію. 
Вона потрясе сучасних філософів, світогляд доведеться докорінно міняти 
всім. Ось чому я так ціную вашу гостинність і зичливість. Коли я публіку
ватиму свій твір, то висловлю в ньому і вам свою щиру вдячність. Будьте 
певні.

— Он як, то і моє ім’я буде надруковане! Що ж, дуже добре! Мій фах — 
згадувати в своїх кореспонденціях багатьох людей, а тепер і моє ім’я згада
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ють. Чудово! А ви знаєте моє прізвище? Ви.завжди називаєте мене тільки 
Балакуном або Каве, як ті, що в «Бордлессі». До речі, чому б вам не схо
дити в «Бордлесс» і не підкріпитися? Зрештою, ви були там лише один раз. 
І я зголоднів.

Він запротестував,
— Боїтеся виходити? — уточнив я і на тому облишив допитуватись.
— Чого б мені боятися? У світі багато зла, я всякого набачився. Тому

нічого й не боюся. Будь-яка стюардеса чи кельнерка може шантажувати те
бе, якщо ти будеш настільки нерозважливий, що скажеш по-приятельсько
му: «Привіт, як ся маєш?» І такі ситуації виникають цілком непередбаче
но. Мене це особливо з рівноваги не виводить. V

— Отож, чоловіче з досвідом, ходімо зі мною, і якщо хтось до вас 
привітається, наберіться духу і скажіть: «Нещасний привиде, згинь! Тебе не 
знаю я!»

— Ви сьогодні щось дуже настроєні на Шекспіра, — прокоментував він.
— Як вже згадував, і я колись читав Шекспіра з безмежною насолодою, — 
докінчив він.

І я вирішив уберегти його від дружининих зазіхань.

* * *
Як вона втрапила на вулицю Кабіра, для мене залишиться вічною загад

кою. Одного опівдня вона раптом постала на моєму порозі. Сусіди, які 
спостерігали за нею зі своїх галерей, напевне були невимовно вражені, ад
же і її стрій, і манери були вкрай незвичними для нашого оточення. Вона 
була вбрана так, як одягаються пенджабські жінки: в сорочці або шальва- 
рах з сорочкою, чи як вони те там називають. Це підкреслювало її фізичні 
дані, й так неосяжні. Що не кажіть, а вона таки була опасистою жінкою. 
На нашій вулиці, де жінки звикли до лискучих шовкових сарі, золота й 
діамантів, вона виглядала як прибулець з іншої планети. На шиї в неї був 
разок білого намиста, як у циганки, а на плечах — рожева міткалева шаль, 
тож загальний ефект був справді разючий. Не дивно, що наряджений кра
вецький манекен на ім’я Ранн тремтів на саму згадку про неї. Я радів, що 
його якраз не було вдома, і благав Бога, аби він не притьопав сюди і не 
зіткнувся з нею. Я всадовив її спиною до вікна, крізь яке вона могла 
помітити Ранна, якби він усе ж нагодився і став підніматися до своєї 
кімнати.

Не знаю, куди він сьогодні повіявся. Я гадав, що він займається своєю 
науково-дослідницькою працею, та пізніше мені донесли, чим він на
справді займається. Але про це трохи згодом.

А поки що ця огрядна панія розсілася отут, у залі. Я помістив її стра
тегічно так, щоб перед нею відкривався вид на задвірники, на ворон, що 
вмостилися на черепичному даху, і на барабанне дерево, яке бовваніло над 
ними. Та щоб вона не помітила Ранна, якщо той з’явиться з протилежно
го від вікна боку.

— Даруйте, що нічим вас пригостити, — вибачився я. — Цей будинок
— тільки пристановище, а харчуюсь я деінде. Тут немає жодної живої душі.

Я не став допитуватися, як вона сюди потрапила, хоч здогадувався, що 
дорогу їй сюди вказав начальник станції.

Мені від вас нічого не потрібно, — відповіла вона. — Лише допо
можіть мені знайти мого чоловіка.

Я мовчав, не знаючи, що казати, і страхаючись почути Раннову ходу. Бо 
на звук його кроків вона неодмінно поверне голову.

— Начальник станції — чемний, добрий чоловік. Якби не він, то я б уже 
наступним поїздом поїхала назад, а не стирчала б у цьому жалюгідному за
кутні. Ох, ці мені бриднючі блощиці в кімнаті відпочинку!

— Так-так, інші теж тікають звідти через них, — пригадались мені стра
ждання Ранна; здавалося, це єдине, що їх пов’язує. (А в моїй голові відра
зу забриніло: «Блощичний зв’язок».)

— Я дала йому п’ять рупій, і він одразу став такий послужливий, що
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навіть роздобув обприскувач і на п’ятдесят відсотків винищив блощиць. 
Тепер стало трохи стерпніте. Він також розпорядився, щоб з його дому 
мені приносили їсти, — сказала вона.

Чого це раптом отой станційний телепень став такий поблажливий? 
Треба буде його добре вишпетити.

— Мабуть, до вас він почуває особливу повагу. Бо, як правило, ревно 
дотримується приписів і не дозволяє нікому займати кімнату відпочинку 
більш ніж на дві години.

— Так, він пробував говорити мені щось подібне, але п’ять рупій подов
жили цей термін. Перше, що я роблю вранці, після сьомого на столицю чи 
шостого зі столиці, чи які вони там, це стромляю йому до кишені п’яти- 
рупієву банкноту. Ще до того, як він нагадає мені про інструкції та свою 
бездоганну багаторічну службу на залізниці. Потім даю дві рупії носієві, 
який прибирає та миє кімнату і не підпускає нікого близько. Отак і живу. 
Нікому, крім вас, Ранн не потрапляв на очі роками. Ви мусите допомогти 
мені знайти його... Дивна людина! Інколи мене пориває скрутити йому 
в’язи, хоч загалом я дуже люблю його. А втім, не знаю, що б я зробила з 
ним, якби він зараз з’явився переді мною. Але так чи інакше, спершу по
кажіть мені, де він, а тоді вже я вирішу, як із ним вчинити.

Вона стиснула пальці в кулаки й закусила губи; вираз її обличчя був та
кий рішучий, що я аж здригнувся, уявивши собі, що буде, коли Ранн по
трапить у її обійми.

— Як ви роздобули його фотокартку? Він же завжди уникав зніматись! 
Навіть нашу весільну фотографію він збирався знищити, та мені вдалося 
врятувати її. Вона зі мною зараз, у валізі на станції.

— А чого ж воно так?
— Бо він — шахрай і прагне не потрапляти на світло, от і все. — Це во

на промовила без жодного вагання.
Я не став пояснювати, як я роздобув фотографію, бо побоювався, що 

вона, така нестримна й балакуча, ще й мене обізве шахраєм. А вона рап
том попрохала:

— Розкажіть мені про нього. Все-все. Хоч він і бридкий мені до нестя
ми, та я із задоволенням послухаю.

Я не розумів, чому я люб’язно мушу викладати їй усю інформацію про 
нього, тому й сказав:

— Я зустрічався з ним лише один раз, у ратуші, куди зайшов перегля
нути газети. А на нього звернув увагу лише тому, що він у своєму костюмі- 
трійці виглядав досить дивно.

На згадку про його вбрання вона засміялась:
— Ох, цей ще мені костюм! Ти ба, який пан! Колись він був стопроцент

ним мадрасцем, знав лише дготі та кхадар із короткими рукавами.
— А тепер він схожий на лондонського банкіра.
— Ще б пак, адже на ньому костюм-трійка! А якого кольору?
— Синій. Він весь синій або майже синій, — підхопив я.
— То розкажіть мені про нього. Я вмираю, так хочу почути про нього 

все.Вже цілу вічність я його не бачила, роки й роки. Який він із себе? Бо 
з вашої фотографії про нього важко судити.

— Газети вмішують лише погруддя або саму голову, як на монетах чи 
поштових марках. Здається, це вас трохи спантеличило?

— Якби ви вмістили фотографію на повен зріст, це могло б привабити 
на вашу станцію натовпи прочан. А цього б вистачило, щоб довести на
чальника до божевілля. — Певно, свого часу він користувався великою по
пулярністю?

— Справжній серцеїд, жінки вмирали за ним, я одна вижила. Я об’їзди
ла весь світ, полюючи на нього з допомогою Інтерполу, і скрізь натикала
ся на жалюгідні рештки, які він полишав після себе, коли безслідно зни
кав. То який же він тепер? Погладшав?

І тут мені спало на думку, що, мов той насмішкуватий Пілат, вона че
катиме відповіді. Якщо я мовчатиму, то не вгаватиме вона.

— В ті дні він був дуже привабливий. Він з вусами?
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— Так, тонесенька смужка під носом. Ну, приблизно такі, як у Адоль 
фа Менжу, актора тридцятих років.

— І, мабуть, уже почав сивіти? Чи, може, фарбується? Я такого зовеш 
не виключаю.

Я мовчав, даючи їй можливість виговоритись. Схоже, що мені доведеть
ся позбутись титулу Просторікуватого Чоловіка і вдовольнитись другим 
місцем у світі просторік. А мене не полишав острах, що Ранн от-от з’явить
ся. Я уявляв собі, як би вони прореагували одне на одного. Уявляв і своє 
становище як квартиродавця. Ця панія не вагаючись обізве мене безсором
ним брехуном, а то й відлупцює, що викличе нечувану сенсацію на вулиці 
Кабіра. Судячи по ній, від неї можна сподіватись і не такого. Не виключе
но, що до неї докотилися чутки про мою гостинність щодо Ранна, — зно
ву ж таки від начальника станції.

На цю думку я підхопився на рівні, мовляв, украй потрібно вийти на 
хвилинку.

— Я відлучуся ненадовго, бо оце щойно згадав про одну нагальну спра
ву.

Я мерщій збіг сходами до четвертого будинку з цього ж боку вулиці, де 
жив Самбу. Як звичайно, він щось читав у своїй тісній книгозбірні.

— Слухай-но, коли прийде Ранн, щоб повернути моторолер, затримай 
його в себе. Навіть замкни його, якщо виникне потреба, поки я не дам 
відбій. Скажеш йому, що на нього чекають, — він усе зрозуміє.

Я помчав до крамнички на розі й купив із десяток бананів, пачку печи
ва та кілька пляшечок солодких напоїв. Удома я розіклав усе це на таці пе
ред моєю гостею.

— О, ви вгадуєте мої думки! З превеликим задоволенням!
Видно, вона добряче зголодніла, бо ум’яла три банани, півпачки печи

ва й запила все це солодким напоєм, який, коли вірити напису на етикетці, 
був справжнім помаранчевим соком. Підкріпившись, вона мовила:

— Полювати на чоловіка — досить виснажлива справа.
— А ви певні, що ми говоримо про одну й ту ж людину? — спитав я.
— Жодних сумнівів. Фотокартка не дасть помилитись. Він може підро

битися під Адольфа Менжу чи ще когось, завести бороду чи й навіть роги 
на голові, та все одно ніколи не зміниться. Очі й ніс видають людину без
помилково. Вони змінитися не можуть, тож і ввести в оману не можуть. Я 
милувалася його чудовим обличчям не те що місяцями — роками. Тож ме
не круг пальця не обведеш.

Вона вмовкла і навіть схлипнула. Я ж намагався дивитися вбік, не зна
ючи, що б його сказати доречного в цій ситуації. Мені було ніяково. За цих 
обставин я робив усе, що було в моїх силах, виглядаючи у вікно і благаю
чи Всевишнього, аби раптом не повернувся Ранн, аби він не обминув Сам
бу тільки через те, що цей книгогриз забуде затримати його, як це часто 
трапляється з такими, як він. Я розмірковував над такою можливістю, 
нишком зиркаючи на жінку, коли вона витирала сльози маленьким носо
вичком, що його допіру витягла зі своєї сумочки. І сушив собі голову, чи 
дати їй рушника, якого мені позичив Ранн. А раптом вона вирішила заче
питися тут на цілий день, тим паче що моя вітальня була майже така, як.і 
кімната відпочинку на станції?

Голосом, що трохи захрип від постійного шморгання носом, вона про
мовила:

— Якби ж то я мала хоч найменшу гадку, що він отак поведеться!.. У 
Мадрасі я навчалася в Сент-Евансі, в Егморі, й мешкала зі своїми батька
ми на одній із вулиць неподалік. У тата була майстерня по виготовленню 
меблів та столярного інструменту, а цей чоловік, якого ви називаєте Ран
ном, часто приїздив туди на велосипеді: він працював рознощиком в або
нентній бібліотеці — розвозив часописи, здебільшого кіножурнали, і зби
рав денну виручку. Він учився у коледжі Лойоли і доповнював свої фінан
си цим підробітком. Робота ця, як мені здавалося, була йому до вподоби, 
бо вона відповідала його бродяжницькій вдачі. На додаток до кіножур
налів, у бібліотеці були й серйозніші, які в ті дні припадали до мого юно-
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го смаку. Робота подобалась йому ще й тому, що там він міг читати вся
ку всячину: були там і такі видання, як «Нешнл джіогрефік». Час від часу 
він радив мені прочитати ту чи іншу статтю для мого розумового розвит
ку. До нас він заїжджав насамкінець і привозив дешеві журнальчики, які 
подобалися нам не менше від серйозних і які він мені теж радив почита
ти. Окрім доставки часописів, хазяїн посилав його ще й за полицями, 
стільцями та ослінчиками для своєї бібліотеки до татової майстерні, що яв
ляла собою невеличкий сарай на задвірку, хоча й виробляла чимало всяко
го для поближніх крамничок. Бетонна лавка під манговим деревом на на
шому подвір’ї була зручною місциною для нас. Ми сИділи близько одне до 
одного, а він уголос читав із часопису те, що, на його думку, я мусила зна
ти й розуміти. Ви ж самі знаєте, як то буває, коли юнак і дівчина сидять 
поруч і обговорюють інтелектуальні теми пошепки. Тоді неминуче, неми
нуче...

Цієї хвилини я раптом помітив, що сходами нагору підіймається Самбу. 
Я вибачився перед гостею, що на хвилину знову мушу вийти. Щойно я 
вийшов, як Самбу прошепотів:

— Той чолов’яга вже прийшов, десь із півгодини тому. Він страшенно 
нервує, що мені робити?

— Виштовхай його на горище по драбині, а драбину прибери! Йому кра
ще не висовувати носа якомога довше. У мене в кімнаті одна особа чекає, 
щоб четвертувати його, я все тобі розповім пізніше. Схоже, що вона не
вдовзі не збирається піти, але я щось придумаю. Стривай-но, перекажи то
му бовдурові, щоб він не надумав визирати з вікна.

Самбу, завжди такий послужливий сусіда, зиркнув на моє вікно і подав
ся геть. А я мусив пояснювати своїй гості:

— Прикро, але мені треба зачитувати звіт на засіданні. На мене чекає 
товариш. Я радив би вам знову повернутися на станцію — ми зустрінемо
ся пізніше, у вашій кімнаті. Це коли я прийду на станцію відсилати свою 
кореспонденцію поштовим вагоном. Потім я буду весь час вільний. А ви, 
певно, хочете трохи підкріпитися та перепочити. Я неодмінно з вами ще 
зустрінуся.

* * *
Після того, як вона звеліла поставити на пероні два стільці, під деревом, 

вона продовжила розповідь про своє життя. Попередньо вона змусила на
чальника станції виконати всілякі її забаганки, а носієм поганяла безна
станно, доки трохи не вгомонилася. Як звичайно, я відправив на Мадрас 
сьомим поїздом повідомлення про одну судову справу та муніципальні збо
ри. Перон спорожнів, лише на сигнальній платформі, згорнувшись кала
чиком, дрімав станційний кіт. Моя панія відпочила, помітно посвіжішала 
й перевдяглася в бавовняне сарі, що робило її ще опасистішою, ніж мені 
здалося вранці. З гір повівав прохолодний вітерець, у вітті щебетали пташ
ки.

— Кімната для приїжджих, певно, колись була камерою, до якої за гра
ти кидали ув’язнених, — почала вона. — Навіть своєму найлютішому во
рогові не бажаю потрапити туди. Тільки під цим деревом я і рятуюся від 
денної задухи. Спостерігаю, як приїжджають і від’їжджають пасажири, із 
задоволенням і спала б тут уночі. Якби не моя стать — світ усе ще небез
печний і неприхильний до жінки.

Я ледве стримався, щоб не розреготатись: невже б хтось насмілився 
підійти до неї?

Ніби прочитавши мої думки, вона додала:
— Я завжди ношу з собою маленький пістолетик, зареєстрований, зви

чайно. Бо я, до речі, офіцер Цивільної гвардії в Делі, хоч ніколи не могла 
б убити навіть мухи. Я навчалася на стрілецьких курсах, що їх організува
ла поліція в Мадрасі. Отож я знаю, за який кінець рушниці братися.

Вона зайшлася сміхом. Схоже було, що зараз вона в доброму гуморі, 
певно, досхочу виговорилася вранці.
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— До двадцять першої години, — повела вона далі, користуючись 
термінами начальника станці, — поїзда не буде — здається, то мусить бу
ти товарняк із пиломатеріалами. Він гуркоче так, що годі склепити очі, по
ки він не промине семафор. Як бачите, я досить успішно засвоюю 
залізничну термінологію.

Після кількох дотепів такого штибу вона примовкла, позирнула на на
чальника станції та носія, які шанобливо стояли неподалік, дослухаючись 
до нашої розмови, і кинула їм:

— На сьогодні поки що все, начальнику. Перекажіть дружині, щоб уве
чері нічого не готувала для мене. Що мені потрібно, то хіба склянка ско
лотин, якщо можливо.

— Неодмінно, шановна пані! — пообіцяв начальник станції і одійшов у 
супроводі носія. — Я десь на годинку піду робити закупки, пані.

— А повернетеся десь о пів на вісімнадцяту? — засміялася вона.
— Значно раніше, — пообіцяв той. — Муні буде тут і виконає всі ваші 

доручення... Він уже має досвід.
Обличчя носія розквітло від утіхи.
— Мені не хотілося б надокучати вам, — повернулася вона до мене, — 

та я мушу розповісти усе. Окрім вечірніх зустрічей у мене вдома, він при
звичаївся піджидати мене по дорозі до школи або зі школи й підвозив ме
не на велосипеді. Я залюбки стала пропускати уроки й гайнувати з ним час 
у кав’ярні чи за морозивом. Розважаючи мене, він поводився вкрай розку
то. Мене заворожували його розповіді про всілякі дива, наші бесіди на бе
тонній лавці під манговим деревом стали рідшими, оскільки ми стали бува
ти разом в інших місцях, Ми відвідували музей, де він показував мені різні 
експонати й оповідав про всяку всячину. Мені подобався його голос, і я 
відчувала аж якесь збудження, коли він розповідав мені про бронзу одинад
цятого століття або, в іншому кутку, про кочовиків та стародавні племена і 
про їхні прикраси з черепашок-каурі. І все таке інше. І про опудала тварин, 
про їхні звички та вдачу, словом, про що б він мені не говорив, воно все 
мене просто зачаровувало. Я не розбиралась, наскільки його пояснення бу
ли правдивими, але все це непереборно вабило мене, його голос заколису
вав мене. Музей став для нас найулюбленішим місцем побачень. Звідти я 
могла непомітно повернутися додому, та іноді ми сидали в атобус, їхали на 
пляж і залюбки вдихали озон, милувалися бурунцями хвиль і лагідним 
піском. Часом він брав мене на руки й заносив по коліна у воду: трепетне 
відчуття змушувало забути і про дім, і про власних батьків. Інколи ми хо
дили на денні сеанси в «Ельфінстоун» на Нагірній. В Егморі я почувала се
бе обмеженою, видноколо було нешироке, а тут цей хлопчина щедро 
відкривав мені очі на розмаїтий світ. Мені ще не було й вісімнадцяти, а я 
вже досконало володіла мистецтвом убезпечитися від можливих небажаних 
наслідків цих зустрічей. Коли мій батенько намагався з’ясувати, чому я 
пізно прийшла, я завжди говорила, що несподівано відбувся додатковий 
урок, чи ходили на екскурсію з учителем, чи разом із подругою билися над 
вкрай важким домашнім завданням з якогось там предмета. Мій татусь, 
цілісінький день колошкаючись із своїми теслями через замовлення, які 
вічно не виконувалися до визначеного строку, далі й не допитувався. На 
щастя, іспити я склала успішно, а для нього більше й не треба було. Та моя 
ненька мала більш тонку вдачу: вона якось одвела мене вбік, коли я саме 
збиралася до школи, й каже: «Я досить виразно чую дзвінок після остан
нього уроку, не забувай цього. Якщо через десять хвилин після нього ти не 
приходитимеш додому, я доповім батькові. А ти знаєш, на що він здатен, 
коли його сприкрити. Тоді він зніме з тебе добру стружку».

Наступні кілька днів я приходила додому відразу після уроків, пожерт
вувавши своїми зустрічами. Та коли наступного разу він приїхав на вело
сипеді й привіз нам журнали, мати одрубала йому:

«Можеш не привозити їх більше. Нам ніколи їх читати».
«Але чому, чому? — допитувався він. А мені так прикро було чути ма

мині слова: «Так треба, ти їдь собі. їдь».
Він завагався: «Може, дядечко забажає почитати?»
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«Дядько? Який він ще тобі дядько? Забирайся геть звідси!» — загорлала 
вона на нього. А батько тим часом умисне вовтузився в сараї, щоб не бра
ти участі в цій сцені.

Я слухала те все і раптом відчула таку жалість до хлопця, таку кричущу 
материну невдячність за ту доброту, яку він виказував до мене, що не ви
тримала довше і випалила зопалу: «Ну чого ви такі невдячні? Чого?»

На що моя неня ляснула мене по щоці, і я, плачучи, побігла в дім.
— Я стала справжнім в’язнем у домі — мені дозволялося ходити лише в 

школу та зі школи. Та й то під суворим наглядом Тхаї, нашої старенької 
служниці. В ті дні, так мені здавалося, матінка була для мене найжор- 
стокішою в світі людиною. Я перестала з нею розмовляти, на її запитання 
відповідала коротко— «так» або «ні». А коли думала про свого хлопця, ду
ша моя сходила кров’ю. Схилившись сумно на кермо велосипеда, він сто
яв, ошелешений брутальністю світу, з якою йому довелося зіткнутись. 
Мені страшенно бракувало його дружнього тепла й товариськості, піднесе
ності його розмов, а найбільше — сором’язких, цнотливих поцілунків у 
шию. Та ще міцних обіймів, коли нас ніхто не міг бачити.

Та все ж, хоч ми й були в розлуці, ми знаходили спосіб спілкуватися. Ми 
обмінювались коротенькими цидулками чи просто клаптиками паперу — 
тут нам допомагала служниця, яка зустрічала мене після школи. Цидулку 
вона залишала в абонентній бібліотеці на столі, а потім приносила мені 
відповідь. Ось таким чином я вбереглася, щоб мені не пообривали коси. І 
ось так, до певного часу, я — чи то пак ми — шанували батьківське слово.

Через декілька місяців я мала складати випускні іспити. Та й не збира
лася я вчинити щось таке, що могло б завадити моєму навчанню. Удома я 
вдавала із себе зразкову доньку, і мої батько й мати були раді й задоволені. 
І засипали мене своєю ласкою та довірою. Я зосередилася на навчанні і в 
березні добре склала іспити, хоч інколи мало не казилася без його товари
ства. Та ми й далі грали свою виставу, аж до травня того року, поки не ого
лосили результатів.

Час від часу, коли батьків не було вдома, ми все-таки зустрічалися по
тай. Материна рідня жила в Аваді, за якихось п’ятдесят миль від Егмора. 
Мати, у супроводі батька, вирушала з дому вранці, а поверталися вони зав
жди вечірнім поїздом. Перед від’їздом вони наказували мені: «Дивись же, 
не виходь із дому, приглядай за всім. Добре приглядай». А старій служниці 
веліли оберігати мене від непроханих гостей (так мати називала мого хлоп
ця). Але я підкупила стару, щоб вона стерегла лише дім, а це давало мені 
можливість ходити до абонентної бібліотеки. Як же ми тоді раділи! Він за
микав свою крихітну конторку й вів мене на прогулянку. Ми забиралися у 
найвіддаленіші місця, найчастіше на пляж Еліот в Альярі, який для меш
канців Егмора був немовби іншою планетою. На тому пляжі стояли одна 
чи дві купальні, де купальники могли перевдягатися, — ідеальний сховок 
для закоханих. Ми просиджували в купальні цілий день; то були щасливі 
години, ми аж нетямилися від щастя. Хоч я й не дозволяла переходити ме
жу в пестощах і поцілунках, ми все одно почували себе безмежно щасли
вими. Снували рожеві плани на майбутнє, один від одного принадніші. 
Сидячи в купальні, ми дивилися, як на своїх човнах рибалки виходять у 
море. Інколи вони зазирали до купальні, значущо посміхалися і йшли геть. 
Інколи просили рупію на цигарки і аж тоді давали нам спокій.

Отак спливали година за годиною, ми втішалися присутністю одне од
ного, наслухали, як на берег накочуються і шурхотять хвилі. А навкруги — 
блакитне море, лазурове небо, шугають птахи, повіває лагідний вітерець... 
Вражений усім цим, він нараз казав: «Давай отак сидіти і сидіти тут, 
навіщо нам повертатися? Давай зостанемося тут до самої смерті». Та коли
о шостій починався передзвін дзигарів на соборі Святого Тома, хоч-не-хоч 
ми мусили спинатися на ноги. За розкладом, татків поїзд прибував о 
сьомій, і він, пройшовши по залізничній колії пішки, через п’ятнадцять 
хвилин був удома. Стара служниця виявляла мені свою найщирішу сим
патію і всіляку підтримку так, наче мій роман збуджував її, як свій влас
ний. Батько, прийшовши, причепливо оглядав довкола й кидав старій



служниці: «То як тут у вас, усе гаразд?», а та відказувала йому: «Авжеж, он 
дитина цілісінький день не одривала голови од книжки. Ой і багато вона у 
вас читає!»

«Читає? А що читає?» — підозріливо допитувався батько, непокоячись, 
що книжки могли бути з абонентної бібліотеки. І я тоді пояснювала:

«Хочу підготуватися до вступу на заочні курси з обліку й позичила 
книжку у Санти». •

Батько полегшено і вдоволено зітхав, хвалив мою жагу до знань, але 
водночас і застерігав, щоб не дуже виснажувалась, берегла себе, бо ти й 
так, мовляв, нещодавно стільки сил потратила на випускні іспити.

— Таке оманливе й непевне існування нас не влаштовувало. Мені зда
валося, що я — зганьблена й заплямована. Коли оголосили результати і во
ни виявилися успішними, я наважилась. Мої батьки невдовзі знову пода
лися до Аваді, а мій коханий підігнав під столярню старий, позичений у 
одного зичливця 'автомобіль і забрав мене. Він дав старій служниці, моїй 
няньці, десять рупій і, перш ніж від’їхати, мовив їй: «Благословіть нас!» Я 
зав’язала клунок з переміною білизни, поки стара служниця проливала 
сльози прощання. Вона поклала мені на плечі руки і голосом, що зривав
ся від хвилювання, побажала: «Нехай Всевишній пошле вам багато діто
чок!» Це було єдине благословення, на яке вона спромоглася.

По дорозі він зупинив машину біля квітникаря і купив дві гірлянди — 
одну жасминову, а другу з хризантем. А тоді, не зронивши й слова, помчав 
прямісінько до храму на околиці міста — певно, він добряче поклопотав
ся, готуючись до нашого весілля. Жрець запалив світильник перед зобра
женням якогось божества, потім звелів нам обмінятися гірляндами, попро
сив упасти ниць перед божеством, запалив пахучу паличку, привів у свідки, 
окрім Бога, ще й кількох своїх приятелів, роздав присутнім фрукти, розпа
лив маленьке багаттячко, що його ми обійшли, а тоді закалатав у дзвоник. 
Потім вручив нареченому жовту нитку й звелів пов’язати її довкола шиї. За 
ці послуги він узяв із нас п’ятдесят рупій, видав квитанцію зі штемпелем, 
і так ми стали подружжям.

* * *

Словесний потік цієї панії затопив мене з головою. Я почувався, наче 
Весільний Гість, що його Ветхий Моряк утримував чарами своєї оповіді, 
аби той не потрапив на урочистість. У той саме час, коли до них долинав 
гармидер і шум святкування, Гість заволав, що вже пізно, що йому конче 
треба ввійти, але Ветхий Моряк затримав його поглядом, нехтуючи його 
прохання, і незворушно провадив далі: «Зі свого лука я підстрелив альбат
роса». Ось так гіпнотична оповідь тривала. А тим часом Весільний Гість 
бив себе кулаком у груди...

До такого я ще не дійшов, Бог милував, але все ж намагався час від ча
су вклинитися в короткі паузи поміж її розповіддю приблизно такими сло
вами: «Гадаю, що мені час...» «Треба йти на шкільне свято і написати 
замітку». Та вона відмітала всі мої намагання та спроби: здавалось, рухав
ся тільки її язик, а вуха не чули нічого. На крилах пам’яті вона витала вже 
десь далеко-далеко.

— На вулиці Пунамалле ми знайшли затишний будиночок із кухнею і 
спаленкою й зажили в ній так щасливо, так щасливо, як тільки могли. 
Обоє ми працювали — він у своїй бібліотеці, яка значно розширилася і де 
він тепер займав посаду вищу і з численними обов’язками, а я — секретар
кою у туристичному бюро. Щодня після сніданку ми брали з собою згор
ток з якимось одним наїдком і о дев’ятій розходилися в різні боки. Я вста
вала о п’ятій ранку й готувала на цілий день їсти. Поверталися ми додому 
пізно ввечері, до того ж не разом, і були такі зморені, що нам і вистачало 
сили тільки на те, щоб вкинути в рот кілька шматків холодної їжі та відра
зу ж знесилено впасти на ліжко.

Інколи я заходила до нашої теслярні побачитися з батьками, які потро
ху відходили, можливо, підходячи до цього факту по-житейському і тіша-
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чись, що придбали собі зятя, не витративши на аесілля жодної пайси. Як, 
до речі, й на посаг, і на все інше.

Вона зауважила, що я неспокійно соваюсь і пориваюся встати, владним 
помахом пальця вказала на стілець і мовила:

— Заклинаю вас, вділіть мені ще трохи часу — я спробую розповісти як
найкоротше, хоча це довга історія. Може, ми вже більше ніколи не 
зустрінемось. Мені так хочеться, щоб ви вислухали цю історію до кінця. Я 
не втрачаю надії, що ви знову стрінете його, тож мусите знати все про сво
го героя.

— Та з чого ви взяли, що він мій герой? — запротестував я. — Я зовсім 
не...

— Прошу вас, не перебивайте мене, а то я забуду, на чому зупинилася, 
і стану повторюватись. Мені вже здається, ніби я пропустила один важли
вий епізод. А це істотна ланка у розповіді. Я ще не розказувала про те, що 
трапилося в день нашого весілля, коли татусь не знайшов мене вдома, по
вернувшись з Аваді.

Коли він виявив, що мене немає вдома, то ніби геть утратив всякий 
глузд. Стара служниця Тхаї боронилася, кажучи, мовляв, у наші ворота не
сподівано заїхав автомобіль. Роджа (так звали мене в родині) стояла якраз 
біля дверей, а двоє молодиків схопили її й силоміць затягли в автомаши
ну. А тоді рвонули з місця... Більше, мовляв, я нічого не знаю, я бігала за 
ними, кричала, та даремно, автомобіль зник.

Після цього мій батенько подався в поліцейський відділок Егмора й за
лишив там письмову заяву про те, що я зникла і що він підозрює викра
дення. Інспектор Натеш був другом нашої родини, бо ж чимало ніжок 
столів та розхитаних стільців ми відремонтували для нього. «Покладіться 
на мене, — пообіцяв він, — я поверну вам вашу зниклу доньку. Настали 
часи, коли наша молодь прагне наслідувати героїв із кінофільмів».

Він широко розкинув свої сіті й застукав нас у віддаленій місцині під 
назвою Рибальська Халупа, це вище Адіяра; там ми переховувалися, але ве
лося нам просто чудово. Інспектор Натеш приїхав у джипі з двома поліца
ями. Ми саме насолоджувалися сніданком на березі моря, намагаючись пе
режити всю романтику того, що нам доводилося читати упродовж нашого 
життя. То було жахливо, коли Натеш схопив мого чоловіка за зап’ясток і 
клацнув наручниками. Хоч мені й сказав: «Не плач, з тобою все гаразд».

І ми поїхали назад — довга, мовчазна подорож до міста. Перша зупин
ка була у в’язниці, де мого чоловіка висадили й передали черговому сер
жантові. Мене відвезли додому й передали на руки батькам — найга- 
небніше для будь-кого повернення доДому,

Його звинувачували у викраденні неповнолітньої, молодшої вісімнадця
ти років. Один правник, що був клієнтом абонентної бібліотеки й знав мо
го чоловіка, втрутився в події вже на цій стадії, заявивши: «Це нісенітни
ця. Я вирву хлопця з буцегарні. Негайно візьму його на поруки». І справді, 
через три дні він прийшов до бібліотеки, ніби нічого не сталося. Потім у 
Президентському суді справа розпочиналася, закривалася, відстрочувалася
— і так без кінця. Я пройшла через справжнє пекло, і мій чоловік також. 
Була поставлена під сумнів законність нашого шлюбу, а я ще мусила 
терпіти відверто вороже ставлення до мене з боку моїх батьків та родичів. 
Я почувалася нещасною, справжньою вигнанницею. На додачу до цих 
страждань, батьків адвокат намовляв мене підписати заяву, в якій говори
лося, що мене викрали й приневолили до заміжжя. В рішенні суду зазна
чалось: «Дівчина неповнолітня, отже, шлюб не можна вважати законним». 
Мене мучили й залякували, примушуючи підписати документ, що звину
вачував його у моєму викраденні.

То була найболючіша дія тієї драми, і я ніколи не прощу собі того, що 
скоїла. Я підписала довгу оповідь, записану зі слів старої служниці, — як 
мене схопили біля дверей нашого дому, коли я вийшла купити бананів у 
крамничці через вулицю. Як зненацька примчало авто, дверцята розчахну
лися, і мене буквально силоміць запхнули на заднє сидіння. Машина рво
нула з місця...
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Далі в протоколі мовилося, що мене відвезли в якесь відлюдне місце, де 
замкнули й стерегли, не відходячи ні на крок, і знущалися доти, доки я не 
погодилась обмінятися весільними гірляндами в храмі. Мої батьки та адво
кат наполягали на тому, щоб я підписала те. Стару служницю, як свідка 
мого викрадення, змусили прикласти до протокола палець. Спершу я 
відкинула ручку і невтішно заголосила, відмовилася від їжі,' та мої батьки 
не відступались. Вони знай торочили своє: «Жодна дівчина не почуватиме 
себе в повній безпеці, якщо ми сидітимемо склавши руки. Такого мерзот
ника, як він, треба добряче провчити».

Всі мої благання були марні. Нарешті їм вдалося зламати мій опір, але 
вони запевнили мене: «Та нічого з тим негідником не станеться. Наш ад
вокат обіцяє йому помилування, а це все просто для того, щоб трохи на
лякати його».

«А навіщо? — запитала я — Що він такого скоїв? Він — мій чоловік!»
«Чоловік! Чоловік! — глузували вони. — Перестань верзти казна-що, ти 

псуєш собі майбутнє. Якийсь шахрай закрутив тобі голову — і не згадуй 
про нього!»

А адвокат і собі додав:
«Такий шлюб недійсний, моя люба дитинко... Адже тобі не було й 

вісімнадцяти!»
На кожному судовому слуханні хлопцеві доводилося ставати за перего

родкою і витримувати перехресні допити. Будучи на поруках, він міг по
вертатися до своєї кімнатки або працювати, після того як сходить до суду. 
Одначе правник, що був заступився за нього, вирішив порятувати його. Він 
сам зайнявся розслідуванням, порпався в старих записах у державному по
логовому будинку, де я народилась, і поробив витяги зі старих актів гро
мадського стану, щоб установити точно день і годину мого народження. 
Він довів, що ми одружилися вісімнадцятого травня тисяча дев’ятсот 
сімдесят восьмого року о п’ятнадцятій тридцять.

А народилася я, згідно з лікарняним журналом, об одинадцятій трид
цять ранку. Таким чином знайшом підтвердження той факт, що на час од
руження мені сповнилося вісімнадцять років і три години. Отже, я була 
цілком повнолітньою і мала всі права розпоряджатися власною долею. 
Навіть під час так званого викрадення мені вже минуло півгодини по 
вісімнадцяти роках. Наш правник перекреслив усю звинувачувальну побу
дову низкою перехресних допитів. Не хочу зараз вдаватися до подробиць, 
бо це забрало б забагато часу. Коротко кажучи, суд оголосив нас цілком за
конним подружжям.

Після суду ми знову поєднались і, я вже казала, влаштували собі затиш
не гніздечко. Час спливав, ми майже забули про судове переслідування, 
поліцейські причіпки й родинну ворожнечу. Мої ж батьки знову ніжно 
любили мене. Та їхній зять не йшов ні на який компроміс. Він навідріз 
відмовився провідувати моїх батьків чи зустрічатися з ними — єдине, в чо
му він так і не поступився, хоч ніколи не перешкоджав, що я провідувала 
їх сама. Він не тільки відмовився провідувати їх, але завжди тримався ос
торонь і не озивався до них, коли траплялося, що вони самі провідували 
нас на вулиці Пунамалле; вони завжди приносили нам якусь їжу або ла
сощі, та мій чоловік ніколи не торкався їх, як я його не вмовляла. Я 
помітила, як у ньому зроджується щось нове — він ставав упертий і не
терпиміший у своєму світогляді. Він багато роздумував і, здавалося, 
невпізнанно змінився. Не суд і не всі звинувачення, а моє особисте 
свідчення під присягою, зачитане на суді, остаточно зневірило його. Ніко
ли не забуду його обличчя, коли батьків адвокат зачитав те свідчення, а 
потім я мусила підтвердити його публічно. Наше подружнє життя прибра
ло тепер якогось рутинного плину, наче ми ото були п’ятдесятирічним 
підтоптаним подружжям. Я пояснювала це його фізичною втомою і щоси
ли намагалася розважити його, витягти кудись — та це вдавалося дуже 
рідко і лише з частковим успіхом...

Я щось мимрив про те, що в мене невідкладні справи, та моя делійка 
не вгавала. Мене не полишало враження, ніби вона от-от скаже: «З мого
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лука я підстрелила альбатроса». Та замість цього вона просто сказала: «І 
одного вечора він не повернувся додому — то був кінець».

Її голос ледь затремтів, вона гарячково занишпорила в сумочці, певно, 
шукаючи носовичок. Момент був незручний для втечі: вона навряд чи 
змогла б урвати свою розповідь. Навіть якби я і залишив її, вона усе одно 
говорила б і говорила б — до зірок, що вже висипали на небі, та до тьмя
ного ліхтаря на залізничному пероні, який сіяв довкола слабеньке світло. 
Прогуркотів товарний поїзд, а вона все не вмовкала.

Коли вона на мить умовкла, щоб перевести подих, я рішуче підвівся і 
пробурмотів:

— Мені потрібно бути на шлюбній церемонії, а то я і так уже пропус
тив шкільне свято.

А вона квапливо закінчила:
— Чоловік з нашого туристичного бюро запримітив його за стойкою ба

ру в кувейтському аеропорту. Я спробувала отримати інформацію про ньо
го через нашого колегу в Кувейті, та він не зміг напасти на його слід. Один 
Всевишній відає, як він тепер себе називає. Відчуваю, що я втратила його 
назавжди.

* * *

Наступного дня панія виїхала до Делі. Прощаючись, наш начальник 
станції зовсім розкис; у людини, яка щодня з діловитим виглядом провод
жала сотні пасажирів в усі кінці світу, на очах блищали сльози, коли почу
лося чахкання паровоза.

— Що за дивовижна жінка! Я з великою радістю дозволив би їй зали
шитися в кімнаті відпочинку на будь-який термін. Навіть якби нагодився 
залізничний інспектор, я нізащо не потурбував би її.

Попрощатися з гостею прийшла і його дружина з дітьми. І тут чи не 
вперше я зауважив, як багато дітей наплодив він під дахом свого малень
кого будиночка. Я здогадувався, що делійка щедро роздавала їм подарунки 
та чайові, не обминаючи, звісно, й Муні.

Паровоз засвистів, панія дістала зі своєї сумочки візитку й простягла мені:
— У цій метушні перед від’їздом я майже забула найголовніше, хоч і 

підозрюю, що наш люб’язний начальник станції і так затримав поїзд хви
лин на десять.

Я взяв у неї візитку й пообіцяв:
— Якщо я натраплю навіть на найменший його слід, то дам вам знати 

будь-якими можливими й неможливими засобами зв’язку!

* * *
Коли я знову побачив Ранна, він був пригнічений, і мені стало шкода 

його, такого відчуженого. З дещо надмірною веселістю я заявив:
— Тепер можна бадьоритись і святкувати.
— Що? — спитав він без особливого захвату, гадаючи, що я його 

розігрую.
— Наша шановна панія відбула до Делі, — мовив я.
— Ви серйозно? — стрепенувся він.
— Цілком. Якусь годину тому. Мої долоні ще зберігають тепло її руки. 

Нас усіх так розчулило те прощання.
— А куди саме вона поїхала?
— Я ж сказав вам: до Делі. Не до наступної станції, а до далекого Делі.
Він мало не вистрибнув із свого крісла.
— Давайте погуляємо, після того як заглянемо в «Бордлесс», — запро

понував я.
— І куди ж ми подамося? — байдуже поцікавився він.
— Та хоча б до річки.
— А вона що — оце за задвірками?
— Тут вона якраз обміліла, а трохи вгору по вулиці Елламан, біля гаю 

Налаппи, вона значно повноводіша.
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Спочатку він завагався, та я розвіяв його сумніви. Нарешті він пого
дився.

— А як мені одягтися? — поспитав він.
— Найкраще в дготі й сорочку з короткими рукавами.
Цей одяг, пошитий з домотканого полотна, він нещодавно придбав в 

універмазі «Кхаді».
— Якщо ви будете носити домоткане дготі, люди переймуться повагою 

до вас, сприймуть за прихильника нації, за послідовника Махатми Ганді.
— То була велика людина! —̂ вигукнув він недоречно.
— Атож. Збирайтеся — і підемо.
— Я не звик до дготі. Мені незручно в ньому ходити. Весь час воно в 

мене сповзає до кісточок, а на поясі ніяк не тримається...
— Ну гаразд, вдягайтеся, як самі хочете. А я почекаю надворі.
Я вмостився на галереї і став чекати. У нього вистачило глузду з’явити

ся в сорочці й сірих штанях, та все ж, коли ми проходили Базарною вули
цею, люди здивовано поглядали на мене, ніби питали: «А чого цей дивак 
завжди товаришує тобі?»

— Я почуваюся ніяково, коли вони так витріщаються на мене.
— Пусте, краще звикайте до цього. Не знаю, як там у Тімбукту, але тут 

ми не звертаємо уваги на зацікавлені погляди. Ми тут навіть заохочуємо 
людей до цього, і їм це дає неабияку втіху. Чому б не дати їм можливості 
порадіти? Тим більше, що нам це нічого не коштує.

Він не промовив жодного слова, тільки втупився в далечінь, не дивля
чись ні на що зокрема.

— Ніхто вам не закине поганого, — мовив я, якщо ви й собі витріща
тиметеся на них. Ви багато втрачаєте, коли не чините саме так. Це дає не
абияку втіху та й знання, справді.

Він знову промовчав, сприйнявши, певно, мої слова за глузливі. І, ма
буть, подумки сказав собі: «Неврівноважений журналіст».

Ми дійшли до вулиці Елламан, яка далі губилася в пісках; вже за тими 
пісками м’яко вигиналася річка й несла свої води. Довкола купками сиділи 
люди: студенти, дітлахи, дідусі, давні колеги й пенсіонери. І, звичайно ж, 
торговець горіхами, який кружеляв побіля, вихваляючи свій крам. На бе
резі люди прали своє шмаття, купалися в річці чи, схрестивши ноги, про
казували вечірні молитви.

Я знайшов безлюдну місцину біля самого гаю Наллапи, де річку пе
ребрідала череда корів та ще буйволи, що тягли двоколісні гарби. Щоб 
Раннові було зручно сидіти, я вибрав йому валун, а сам умостився просто 
на піску. П<іміж сплесками щебету птахів, які вмощувалися на ніч на дере
вах, до нас долинав і невиразний гамір з Базарної вулиці. Я здогадувався, 
що Ранн злився з настроєм цієї надвечірньої пори; м’яке, лагідне світло 
впереміж із променями призахідного сонця пестило верховіття дерев. Сло
вом, була та щаслива і розслаблююча атмосфера, коли кругом гасають діти, 
граються в піску...

Раптом ні з того ні з сього він озвався:
— А ви часом не помітили схожості між оцим піском і дітьми? Я це зав

важував скрізь, у якій би країні не бував. У будь-якому куточку світу, на 
будь-якому континенті.

Мені було приємно почути такий раптовий вияв його красномовства.
— Це одна з тих речей, що об’єднує людство і творить спільність. Пісок, 

діти і оце... — Він несподівано нахилився і висмикнув із землі пучечок то
неньких, непримітних стеблинок з блідими листочками та білими квіточ
ками.. Очі його спалахнули якимось незнаним світлом, якого я в нього до
ти не помічав. — Ось це — майбутній господар нашої планети, — мовив 
він тоном спокійної переконаності. — Цей бур’ян розповсюджений по всій 
землі під різними назвами. Подекуди він відомий, як бур’ян конгресу, — 
не знаю достеменно, який саме конгрес мається на увазі. Або шпичак 
мірзи, або пучок вождя, або губитель і таке інше.Та яка б не була назва, Це
— завойовник, який, не виключено, виник десь із пилюки якоїсь планети, 
що її заніс сюда падучий метеорит. Я зустрічаю його скрізь, цей паразит
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майже незнищенний. Його володіння зростають ніби непомітно. Я обсте
жив його масштаби і надіслав у свою штаб-квартиру меморандум.

Я не став запитувати: в яку саме штаб-квартиру? Бо, як і слово «місія», 
це містке слово не потребує пояснень.

Він провадив далі — на нього, здавалося, найшло натхнення:
— І ніхто ще не винайшов гербіцида, який би спромігся його знищити. 

Здавалося, він падає безживно після першого зрошення, яке ми проводи
ли в Уганді. Та вже друге покоління його стало несприйнятливим для цьо
го. Я підрахував на ЕОМ, що з такими темпами росту десь до трьохтисяч
ного року нашої ери тільки цією єдиною рослиною буде покрита вся зем
ля. Вона не залишить місця ні для якої іншої життєво важливої рослини. 
Люди помиратимуть голодною смертю, оскільки не буде ніякої іншої рос
линності. Ця ж для вживання непридатна, навіть навпаки — це справжня 
отрута. Зауважте, худобина її не споживає. Окрім цієї шкоди, вона ще й ви
смоктує і випаровує грунтові води. Її слід би називати демонською травою. 
Мої нотатки з цього приводу — напрочуд розлогі. А книжка, коли вона по
бачить світ, стане справжньою сенсацією.

— А в якій саме галузі ви провадите дослідницьку роботу? — не втри
мався і запитав я, здогадуючись, що він сам підбиває мене на таке запи
тання — то чому б і не полестити йому. Та й не мав я недобрих почуттів 
до нього.

Видно, я таки догодив йому своїм запитанням.
— Скажімо, футурологія. Загальний термін, що включав в себе різні 

дослідження, що їх ми мусимо проводити, аби належно оцінити всі ресур
си і небезпеки. Як людські, так і матеріальні. Сюди мусять входити 
найрізноманітніші речі. Ми "Повинні виробити науковий підхід і передба
чати умови і саме життя у трьохтисячному році, щоб знати, чи ми, люди, 
виживемо, як вид, чи ні.

Я не витримав і зареготав:
— Щодо мене, то мене не обходить, що буде там через десять століть. 

Ніхто з-поміж нас, навіть довгожителі з довгожителів, не побачать цього. 
Так що...

— А звідки ви знаєте? — заперечив він. — Сучасні досягнення в біології 
і медицині можуть продовжити життя до безконечності.

— Ви так палко жадаєте безсмертя, а мені, знаєте, все одно.
— Бажаєте ви того чи ні, не в тому річ. Хоч-не-хоч, а ми ідемо в тому 

напрямі. І вкрай важливо оцінити, наскільки сучасна цивілізація має шанс 
вижити... враховуючи різноманітні обставини та симптоми.

— Ви нагадуєте мені нашого професора з психології, який принаймні 
кожні десять секунд вживав такі слова, як «сентенція», «симптом», «тен
денція» тощо, коли я ще був студентом.

Йому не вельми сподобалося моє фривольне поводження, і він раптом 
умовк.

* * *
Причина, чому я норовив підколоти цього помпезного чолов’ягу, кри

лася ось у чому. В старого бібліотекаря з ратуші була внучка, яка чи не 
щодня після обіду приносила йому баклажку з кавою та трохи їжі в латун
ному казанку. Старий, рано поснідавши, приходив до бібліотеки перед де
сятою ранку й киснув на своєму стільці, аж доки йому не приносили вуз
лика; якщо в цей час хтось із читачів запитував про щось, то у відповідь 
він люто гарикав: «Доля не дала мені кращого життя, аніж сидіти й стерег
ти тут запліснявілі фоліанти. Не ятріть мені рани! Геть на своє місце, не 
застуйте, кажу вам!»

Отакий був його гумор у такі хвилини, коли внучка затримувалась. Про
те, як правило, вона приходила вчасно. Угледівши її, старий відразу 
жвавішав; він вітав її широкою посмішкою і примовляв: «Заходь, заходь, 
моя крихітко! Що ти мені там принесла сьогодні?»

Її присутність давала йому невимовну радість. Старий підхоплювався зі
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стільця і казав: «Сідай ось тут, моя крихітко, я невдовзі повернуся». Він 
брав невеличкий пластиковий мішечрк з баклажкою та вузлик із їжею і 
ішов у задню кімнату, де стояв умивальник.

Поки його не було, дівчина сиділа на його місці й слухала, як дзюрко
тить в умивальнику вода, а тоді стихає, як через деякий час дзюркотить 
знову — тоді вона знала, що дідусь миє руки, перш ніж розгорнути вузли
ка, потім і після їжі. Вона підводилася, звільняючи йому місце, щойно він 
повертався, і все це робила надзвичайно вчасно. Як вона і сподівалась, він 
поставав на порозі, витираючи губи незмінним рушником і сяючи від вдо
волення.

— Все тут гаразд? — питав він.
— Так, гаразд. А що могло статися? Бабуся позичила трохи цукру, бо 

нашого забракло.
— Скажи їй, що ввечері, дорогою додому, я куплю.
Дівчині було років сімнадцять. Він називав її крихіткою і відчував особ

ливу радість, думаючи про неї, розмовляючи з нею, спостерігаючи, як во
на приходить і йде додому. Навчалася вона в школі при місії Альберта, в 
класі для найбільш здібних. Висока, струнка, хоч і не назовеш красунею, 
вона, здавалося, так і випромінювала чари юності.

Якогось полудня, коли дівчина якраз сиділа на дідусевому стільці, до 
бібліотеки завітав Ранн. Саме тоді я копирсався в старих газетах на цент
ральному столі, шукаючи якусь інформацію, — яку саме, я вже забув. Я був 
у кінці газетного відділу, й він мене не помітив. А я добре бачив, як він 
підійшов до столу, зупинився, увесь напружений і насторожений, мов кіт, 
що запримітив мишу.

Здавалося, він говорив: «Ого! А я і не знав, що в нашій читальні є та
кий скарб! Невже старий переставився і моя добра фортуна поставила те
бе на його місце?»

Він привітався з дівчиною глибоким церемонним поклоном і надав цій 
дії найчарівніших порухів. Мені хотілося крикнути: «Гей, ти там, не знаю 
навіть, як тебе назвати! Геть від неї! Вона така юна, що годиться тобі в доч
ки. Тобі, розпусний демоне, все одно, хто перед тобою, навіть власна ону
ка! Геть з-перед очей!»

Дівчина щось відповіла, і обоє вибухнули сміхом. Мені хотілося, щоб 
старий швидше повернувся зі свого полуднування. Та він мав звичку роз
слаблено відкинутися на своєму складаному стільці й подрімати із чверть 
години. Звичайно о такій порі в бібліотеці було затишшя, і він залишав 
дівчину, аби вона недовго приглядала за всім. Для Ранна ж це виявилося 
нагодою, посланою йому самим Всевишнім. Я відчув, що пора натиснути 
на гальма, тож згорнув газету, відклав її, підвівся і рушив до столу. Дівчи
на раптом гукнула до мене:

— Дядечку, тут ось цікавий добродій із Тімбукту. А я і не знала, що є 
така країна! І де ж вона знаходиться?

— Спитай його, — кинув я, не бажаючи вплутуватись у цю географічну 
халепу.

Ранн підвівся, зробив кілька кроків до столу й мовив:
— Візьми клаптик паперу, і я покажу тобі.
На чистому аркуші елегантним золотим пером він накреслив карту. А 

коли він сказав: «Дивися, ми перебуваємо отут. А Тімбукту... » — дівчина 
схилила голову до його плеча. Я певен, що тієї хвилини він чаклував, бо 
мені здалося, що дівчина з насолодою вдихає запах лосьйону для гоління і 
крему для волосся, що їх, я підозрюю, він уживав, аби бути невідпорним 
для жінок. Він свідомо усвідомлював це і користався з цього повною 
мірою. Він водив по карті вказівним і середнім пальцями, мовби грав на 
музичному інструменті. Показував різні місця, велемовно й докладно ви
тлумачуючи історичні, топографічні та економічні особливості Тімбукту; 
час від часу він підводив голову і майже інтимно шепотів їй: «А тепер зро
зуміло?»

Я побоювався, що він надто далеко зайшов, мало не впритул наблизив
ся до неї. Та ось з’явився старий бібліотекар із пластиковим мішечком у
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руці; сяючий і вдоволений, він тепло поглянув на гостя. Зараз його не при
голомшувала особистість Ранна так, як першого дня, бо Ранн уже не вдя
гав своєї уславленої синьої трійки, а призвичаївся до буденного одягу ря
дового мальгудійця: бавовняні штани та сорочка без рукавів.

Дівчина підвелася, щоб поступитися місцем дідусеві, який опустився на 
свій стілець зі словами:

— Давненько не бачилися, як ся маєте, добродію?
— Дякую, непогано, — у відповідь чемно вклонився Ранн, а я помітив, 

скільки граційності вклав він у цей поклон. Він миттю умів перевтілитись: 
щойно він зачаровував дівчину, брав її під своє крильце і полонив обход
женням — такий уважний, такий дбайливий, просто як у казці, а тут рап
том перетворився на просто-таки всесвітньовідомого вченого, міжнародно
го діяча, поважного й ерудованого, щоб справити приємне враження і на 
старого, від доброї волі якого значною мірою залежало, чи матиме він на
году бачитися з дівчиною. То звідси, то звідти до мене докочувалися й інші 
чутки про Ранна, які мені, відверто кажучи,зовсім не подобались. У «Борд- 
лессі» до мого столика підійшов садовод Гунду Рао (з обслуги муніци
палітету, відповідає за стан парку, що прилягає до ратуші, за чахлі газони 
побіля Центральної поліційної управи і контори податкового інспектора, а 
також за те, щоб пінився і шугав угору водограй з нагоди національних 
свят, таких як річниця народження Ганді чи День незалежності) і проше
потів:

— Хочу вам дещо повідомити.
Варма, який спостерігав за нами, поцікавився:
— Якась таємниця?
Рао дурнувато всміхнувся й відповів:
— Та нічого особливого.
Варма стільки всякого наслухався за день, що дав нам спокій. Коли я 

допивав каву і вийшов на вулицю, там, похилившись на кермо велосипе
да, мене чекав садовод.

— Отой чоловік у вашому будинку, хто він такий?
— А що сталося? — мене обурило його нецеремонне розпитування.
— Як би вам сказати... Ви знаєте протестантський цвинтар на шосе 

Мемпі?
— Так, хоча ніякого відношення до нього не маю.
— Мене запросили підстригти там живопліт та деякі саджанці. Подат

ковий інспектор викликав мене і звелів зайнятися саме цим, хоч і не збаг
ну, чого це цвинтарю приділяється така увага. Але, звісно, то діло не моє, 
я мушу виконувати те, що мені сказано.

— Атож. Але ви не це хотіли мені сказати, сподіваюсь?
— Так от, про чоловіка, який мешкає у вас. Я не раз бачив, як він сидить 

у кутку на віддаленій лавці. А з ним — завжди дівчина. Хто вона, я знаю, але 
вам цього не скажу. Та місцина — миль за п’ять з гаком звідси: така вже моя 
доля, — щодня крутити педалі. Таке напруження, вірите! Та якщо не буду 
їздити, то старий садівник, -який живе в курені, і пальцем не ворухне. А по
датковий інспектор задасть нам обом добрячого прочухана, хоча я так і не 
второпаю, яке відношення має податковий інспектор до цвинтаря.

— Гаразд, гаразд. Ви розкажіть мені про. того чоловіка.
— То я собі й дивуюся, чого це вони забрели в таку далечінь? І як? А 

тоді помітив біля воріт моторолер — вони приїжджають на ньому — він 
спереду, а вона ззаду, так тепер усі їздяїь. Звісно, воно не моя справа, що 
чоловік і жінка сидять майже притулившись одне до одного. Але завжди 
відвертаю погляд, бо бентежуся.

А згодом біля будинку суду мене зустрів Натарадж, директор Ко
ролівського театру, і каже:
\ — Ви зовсім не навідуєтеся в мій театр! Чому? Я вже відремонтував 
крісла, підмостив поролоном і пошив нейлонові чохли. Чому б вам не зай
ти і не черкнути кілька слів про наші новації? Ми даємо виставу, в якій 
грає мастак з карате. Щовистави — аншлаг, щоб я з місця не зійшов! А 
кілька днів тому ваш гість замовив два крісла на балконі. Він оцінив но
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вий дизайн та вмеблювання. А почути високу оцінку з вуст людини, яка 
об’їздила весь світ...

А Джайрадж, фотограф біля базарної брами, який насправді є головним 
збирачем місцевих пліток (з деякими власними додатками про людей та 
їхні вчинки), до якого я частенько навідуюсь, щоб узнати, де й що відбу
вається, сказав:

— Ваш приятель розгорнув останнім часом бурхливу діяльність. Він 
брав напрокат велосипед «Кеннеді», а тепер той бідолаха позбувся свого 
постійного клієнта. І знаєте, чому? Бо Самбу віддав йому свій моторолер 
«Веспу» і нібито — задарма. А знаєте, навіщо йому знадобився моторолер?

— Щоб возити пасажира на задньому сидінні?
— І знаєте, кого саме?
— Та здогадуюсь...
— Ото ж то й воно! Він дуже уважний до дівчини, — мовив Джайрадж

і криво осміхнувся. Такі підлітки — його стихія. — А ви знаєте, який у ньо
го розклад? О десятій тридцять стоїть напоготові за подвір’ям ратуші. О де
сятій тридцять п’ять на задньому сидінні моторолера Самбу вже сидить 
дівчина. О десятій сорок п’ять вони вже біля лотка з морозивом коло 
«Кісмета» на Новій вулиці. О десятій п’ятдесят вісім — на перехресті, 
звідки вона простує до брами місіонерської школи. Причому з таким ви
глядом, ніби увесь той шлях подолала пішки. А після занять він знову 
зустрічає її на перехресті. А куди вони ідуть після цього, то вже їхня спра
ва, мене ти про це не питай.

Та й інші подейкували про це, кожен на свій лад. Під час одних моїх 
вранішніх відвідин старий бібліотекар мовив:

— Останнім часом я щось дуже рідко бачу свою крихітку. То приноси
ла мені їсти, а тепер, щоб пополуднувати, я мушу ходити додому, попро
сивши когось із знайомих доглянути за читальнею. Добре, що відвідувачі 
бібліотеки — покладливі хлопці; я іноді навіть умудряюся подрімати кілька 
хвилин по обіді. А крихітка тепер раніше восьмої додому не приходить. Я 
розумію: останній рік навчання, щодня спецкурси та спільні заняття. 
Приємно думати, що вона невдовзі отримає атестат. А що потім? Це вже 
нехай її батьки вирішують. Проте знаєте, мій зять не дуже розважливий 
чоловік — такий собі репаний селюк; та й дружина його, моя донька, ста
ла майже схожою на нього. А я ж свого часу намірявся видати її заміж за 
мешканця Мадраса чи Калькутти. Але той молодик був багатий, навчався 
в Мадрасі, і я гадав, що він складе іспити на цивільного урядовця. Та ко
ли його батько пішов з цього світу, він оселився в своєму селі, і зараз го
лова його забита коров’ячими кізяками. Та ще тим, як із них видобувати 
газ на газовидобувному устаткуванні. Він і його жінка ні про що більше й 
не розмовляють, лише про газ, газ, газ, який горить у їхній плиті й 
освітлює дім. Крихітка, коли вона їде до батьків на канікули, довго не ви
тримує такого життя. Хоч я і наполягаю, аби вона проводила з батьками 
хоча б днів десять. Я забрав її до себе, коли їй виповнилося десять років, 
щоб вона тут здобула пристойну освіту. Та от вона закінчить свій коледж, 
а що далі? Це питання не дає мені спокою день і ніч. Мені б хотілося, щоб 
вона десь улаштувалася на службу, тільки неподалік. А ще я хочу, щоб во
на вийшла заміж і була щаслива. І знову-таки, щоб жила недалеко від ме
не. Я так звик до неї! Та й дружина моя каже, що добре б було, якби вона 
жила недалечко. Але так чи інакше, як уже дасть Усевишній, побачимо.

В цю мить до нас підійшов один із відвідувачів бібліотеки й промовив:
— У «Мейл» бракує десятої сторінки.
— А що там такого особливого?
— Кросворди, — відповів чоловік.
— Так я і знав, — мовив старий. Він дістав жадану газету з шухляди й 

подав йому, зауваживши: — На газеті не пиши. Краще перемалюй собі.
♦  *  *

Я насилу притамовував свою тривогу, коли чув ці балачки. Я не зовсім 
уявляв собі, що мені робити за таких обставин. І чи потрібно щось роби-

4 «Всесвіт» №5-6 97



ти? Це мене не стосується, переконував я себе, та потім у мене зародила
ся підозра щодо минулого Ранна. Перш ніж упритул взятися до нього, я 
вирішив озброїтися незаперечними фактами. Іншого способу, аніж шпигу
вати, в мене не було. В ці дні він виходив після сніданку й не з’являвся до 
полудня, тоді забігав на хвильку й зникав знову. Я збагнув, що така його 
поведінка диктувалася розкладом занять Гіріджі. Коли він ішов після обіду, 
я міг розраховувати на його відсутність упродовж усього вечора, аж до 
восьмої години, чи й довше. Я відчинив його кімнату запасним ключем. 
Коли я зайшов до його кімнати, то почувався у власному домі, як злодій. 
Мене охопило нервове збудження, часу було обмаль. Я квапливо перегля
нув його портфель і папку з листами, яких було чималенько. Конверти ад
ресувалися на різні імена й лише два на Ранна, а адреса зворотна завжди 
була «До запитання» — у різних містах і різних країнах. Подібно до наших 
богів і в нього, здавалося, були тисячі імен: Аток, Нарен, Де Круз, Джон, 
Адам, Шанкар, Шрідгар, Сінх та Ікбаль і так далі. Всі листи були від жінок: 
благаючі, звабливі й звинувачувальні, наступальні й агресивні; декотрі па
люче пристрасні: від Мері, Ріти, Ненсі, Манджу, Камали й багатьох 
інших. Один чи два були адресовані до Дубаю чи Кувейту й пересилалися 
з місця на місце. Було й декілька листів від самої Роджі, що якимось ди
вом спромоглася розвідати про його місцеперебування. В усіх листах чер
воною ниткою проходила одна спільна риса — розпач покинутих. Малося 
й декілька спроб шантажу, кілька погроз повідомити поліцію й нацькува
ти на нього «Інтерпол». Щоб простежити його пересування, як те видно з 
поштових штемпелів та різноманітних поштових марок, потребувалася б 
карта світу. А з марок на його конвертах вийшов би зовсім непоганий аль
бом. Нічого дивного, що стільки переслідувачок не можуть за ним узнати
ся. «Ти безсердечний, почвара, невже ти нічого не почуваєш до маляти,.яке 
ти колись пестив і яке голосить за тобою день і ніч? Як воно, бідолашнень- 
ке, збагне твою віроломність, коли ти розтанув у темряві ночі навіть без 
прощального поцілунку?» В іншому листі наголошувалося: «Повернися, 
для мене цього буде достатньо і я забуду про гроші». Або ще: «Ти можеш 
не повертатися — якщо ти постанеш на моєму порозі, я вижбурну тебе 
геть. Тільки поверни належну мені частку, хоча б двадцять тисяч песо, і ко
тися собі під три чорти! Якщо ж зігноруєш це, то я підкину анонімного ли
ста «Інтерполові».

Останнє наштовхнуло мене на думку: а чи не є мій Ранн ще й торгов
цем наркотиками? Бо він змінював адресу за адресою; для мене лишалося 
загадкою — навіщо він узагалі залишав будь-які поштові адреси і не бояв
ся, що його схоплять, коли отримуватиме свою кореспонденцію. Певно, йо
го поривало патологічне бажання отримувати ті листи. І зберігати їх. І чо
му б йому так дорожити тим своїм листуванням? Його цілком вистачило б, 
аби засудити його й кинути за грати. Дивовижний чоловік! Мене не могли 
не захоплювати його безмежний досвід і зухвальство. І якою була та могут
ня рушійна сила в його житті?

Я взяв товсту оправлену книгу, яка виявилася його щоденником, що до 
нього час від часу робилися записи. Я завагався: продивитися його чи ні? 
Якщо почну читати, то можу захопитися й не помітити, як промайне час і 
нагодиться Ранн, застукавши мене на гарячому. Тож я лише поспіхом по
гортав щоденник. Навіщо цей чоловік увічнював таким чином свої злочи
ни, второпати я не міг.

На одній сторінці був такий запис: «Немає сенсу даремно вештатися тут. 
С. таки нетерпляча. Жодна з жінок не може усвідомити, що у чоловіка мо
жуть бути кращі заняття, аніж обійми та освідчення в коханні». Інший за
пис повідомляв: «Моя місія — для мене все. Я ладен усе кинути й утекти, 
якщо це їй зашкодить. Схоже, що я знову і знову потрапляю в ту саму па
стку, наче безглуздий пацюк. На цій стадії важко переконати когось у важ
ливості моєї книги — вона повинна йти в ногу із моєю місією, навіть як
що буде лише її відгалуженням. Світ здригнеться від захвату, коли книжка 
вийде, і тоді найвища в світі нагорода, напевне, не перевершить моєї мрії».
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На іншій сторінці він написав: «Ваші величності, королю Густаве і коро
лево, члени Нобелівського комітету! Приймаючи цю нагороду, я вважаю, 
що цим ви вшановуєте мою країну — Індію. Індія і Швеція мають багато 
спільного в культурному відношенні...»

Я почув, як у сусідній кімнаті годинник пробив п’яту, мерщій поскладав 
листи, поклав їх разом із щоденником на своє місце в шухляді, замкнув її і 
вислизнув з кімнати, не лишивши ні на чому навіть відбитка пальця.

* * *

— А якої ви думки про ту дівчинку? — одного разу простодушно запи
тав я.

— Про яку дівчинку? — перепитав він.
— Гіріджу, онуку бібліотекаря, що її він називає іще крихіткою.
— Важко сказати, — відповів він, — я її гаразд і не знаю, хоч і стикаю

ся з нею то тут, то там, здебільшого в її школі, куди інколи навідуюсь, щоб 
провідати одного з викладачів. Та коли вже вам так хочеться знати, вона 
досить розумна, з неї будуть люди, якщо їй дати, звісно, добру освіту. Але 
це містечко не для неї. її треба витягти з цієї глушини, перепрошую за, мо
же, дещо грубувате визначення.

До певної міри це мене діткнуло:
— Але, здається, саме цій глушині ви надаєте перевагу перед багатьма 

чарівними місцинами в цілому світі.
— Це пов’язане з характером моєї роботи, але для молодої людини, яка 

починає своє життя, необхідне більш сучасне, культурне середовище. 
Міське. Моя особиста думка, нехай це залишиться між нами, щодо неї та
ка: вона не повинна виховуватися у свого діда, я це добре побачив. У гур
тожитку для неї було б значно краще — там вона могла б порівнювати й 
змагатися зі своїми однолітками. В усякому разі, в березні вона складе ви
пускні іспити. Тоді вона зможе вирішити своє майбутнє.

— Вийде заміж?
— О ні, не обов’язково, хоч я і не виключаю такої можливості. Дівчина 

може вийти заміж, але не стояти осторонь інтелектуального й соціального 
життя. Та важливіше те, що вона мусить виборсатися з цієї...

— Глушини, — докінчив я його речення.
Він тільки осміхнувся. Ні, справді неможливо збагнути хід його думок!

* * *

— Гіріджі пощастило, — мовив старий бібліотекар. — Той чоловік пого
дився трохи підучити її. Схоже, що з деяких предметів він неабиякий мас
так. Що ви на це скажете?

Я завагався — ситуація справді склалася дражлива. Я не відав, наскільки 
старий орієнтується в цих обставинах. У своєму прагненні бачити свою 
онуку добре влаштованою він міг пристати на пропозицію Ранна. І я не 
зможу з певністю розібратися в усьому доти, доки не поговорю з Гіріджою. 
Проте доступитися до неї було просто неможливо, хоча раніше, у бібліотеці 
ратуші, я завжди мав нагоду перекинутися з нею жартівливим словом. І за
раз, коли старий бібліотекар чекав моєї відповіді, я мовчав. Кілька відвіду
вачів за столом принишкли, очікувально звівши на нас допитливі погляди. 
Щоб збити тих відвідувачів з пантелику, я мовив старому:

— Неймовірно тепла погода встановлюється в ці дні.
І вийшов, після чого цікаві за довгим столом розчаровано закліпали й 

знову заглибилися в читання.
До бібліотеки я навідався знову наприкінці робочого дня, коли там уже 

не бувало зайвих свідків. Навідався, щоб поговорити зі старим бібліотека
рем. Він саме зачиняв вікна, розставляв на свої місця стільці і, перш ніж 
замкнути двері, ще раз уважно розглядався довкола.

— Що привело вас сюди такої пори? — поцікавився "він.
— Проїжджав мимо, от і подумав, чому б не завітати до вас. Я хочу тро

хи пройтися з вами.
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Він устромив під пахву свою стареньку парасольку — її бамбукова руч
ка стала темно-жовтою від багаторічного дотику його пальців — і вийшов 
на вулицю. Я обіч себе вів свій велосипед.

Старий мешкав поблизу — якихось п’ятнадцять хвилин ходу, — біля 
старого пальмового гайка, в маленькому будиночку з подвір’ям, вимоще
ним цементними плитами. Всю дорогу він тільки й говорив що про свою 
Гіріджу та про її майбутнє, яке видавалося йому досить променистим. І я 
облишив свій намір застерегти його щодо Ранна. Бо відчув, що виставлю 
себе в невигідному світлі, якщо стану свідчити проти свого квартиранта.

Він запросив мене до себе. Я прихилив велосипед до стовпа з ліхтарем 
і вмостився на веранді. Він вибачився і зайшов у дім, щоб сполоснути ру- 
ки і обличчя. Потім вийшов, втираючися рушником, запросив мене досе
редини і всадовив на складаний стілець. Він повісив на цвях свій верхній 
одяг, накинув зверху ще й сорочку, а голий торс обмотав рушником.

— В усьому домі тільки нас двоє та ще наша крихітка. Погляньте, он то 
її кімната. Можете навіть зазирнути, коли хочете.

Щоб зробити йому приємність, я зайшов у її кімнату й слухняно все ог
лянув. На невеличкому столику купчилися книжки та папери, маленька 
вішалка була, обвішана одягом. На стіні наліплено кілька портретів 
кінозірок, та ще два чи три образки, до яких вона приткнула пучечки 
квітів. Крізь невеличке вікно виднів сусідній будинок. Зі стелі звисав єди
ний світильник, що розсівав довкола тьмаве світло.

— Вона завжди готує уроки в залі, сидячи на підлозі і обклавшись книж
ками, — поскаржився старий господар. — І ніхто не сміє потурбувати її 
тоді. Коли вона читає, я ходжу навшпиньки, а її бабуся не важиться навіть 
озватися голосно. Ми хочемо лише одного: щоб вона склала іспити з 
відзнакою, щоб отримала стипендію уряду Індії.

Тим часом повернулася його дружина, яка ходила до сусідки. Він відре
комендував мене їй як господаря дому, де живе поважний іноземець, і до
дав:

— Наш гість — із вулиці Кабіра. Там живуть не прості собі люди. — А 
тоді з глибокою пошаною одізвався про моїх предків.

Старенька господиня розповіла все, що знала про членів моєї родини, 
згадала, хто кому ким доводиться, а тоді заявила, що вона — рідня однієї 
з моїх тіток, про яку я сном-духом не відав.

— Вам справді пощастило, що у вас зупинився такий знатний гість, — 
сказала й вона. — Хороші гості завжди приносять нам славу і честь. Був 
час, коли я своїми руками готувала й годувала безліч чоловіків і жінок — 
не тут, а в нашій рідній оселі, що в Гокуламі. Але нам довелося переїхати 
сюди — так уже Всевишнім судилося. Донька наша тоді ще не була 
заміжньою. А Гіріджа народилася в цьому будинку, коли ми позбулися тієї 
оселі...

— Нащо ти забиваєш голову нашому гостеві старими байками! — пере
бив її чоловік.

На це старенька господиня не відповіла нічого і повела далі:
— Кілька днів тому до нас завітав добродій Ранн, його привела Гіріджа. 

Така проста людина — ніякого тобі чванства чи пихи, зважаючи на його 
становище. Адже він посідав такі важливі посади в різних країнах! І так ба
гато знає! Я слухала б його до ранку. Його розповіді такі цікаві. Але мій 
чоловік почав куняти, і я наполягла, щоб знатний гість повечеряв з нами. 
А він споживав усе з неабияким апетитом, попри те, що їжа була зовсім 
проста, що ми не могли подати йому порцеляновий посуд чи срібну лож
ку. Він брав їжу просто пальцями! А от сидіти на долівці, як ми, він не 
вміє.

Коли я повернувся додому, в кімнаті Ранна світилося. Мені кортіло зай
ти і зажадати від нього пояснень, мовляв, що це за гру він затіяв, застерег
ти його, щоб він поводився розважливо і не додавав до і так численної низ
ки своїх кореспонденток ще одну зневірену душу. Та мене гризли сумніви 
щодо того, чи насправді становище таке, яким воно мені уявляється. А мо
же, я неправильно все оцінюю? Зрештою, в нього й так було чимало жінок,
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і Гіріджа, напевне, для нього не більш ніж племінниця, до якої він прихи
лився і якій бажає великих успіхів у науці та гідного її майбутнього. Схо
же, в старого подружжя склалося непогане враження про Ранна. Вони б 
хибно зрозуміли мене, якби я сказав їм щось наперекір; могло видатися, 
що в мене з’явилися якісь лихі спонуки або ж я позаздрив щастю дівчини. 
Вони могли просто обернутися до мене спиною, мовляв, це не твоє діло, 
ми й самі все знаємо... Та й Раннові любовні походеньки до путгя розкри
ти не вдалося. А якби він залишив мій дім, це дало б поживу для пліток, а 
то й скомпрометувало б дівчину, і тоді на безневинну родину звалилися б 
неслава й скандал.

Може, я не розібрався в цій ситуації. Зрештою, якщо дитина, яку я 
стільки літ знаю, відколи ще вона у фартушку бігала до дитсадка при 
місіонерській школі, тепер виросла, вдягнена у бездоганно накрохмалене й 
випрасуване сарі й така зваблива, то це ще не означає, що вона стала до- 
рослою жінкою, здатною на потаємну й сумнівну пригоду. Може, в душі 
вона — ще зовсім дитина, як і більшість дівчат, з вигляду ніби схожих на 
дорослих жінок. Та коли все так, то навіщо ж ті побачення біля протес
тантської церкви? Це вже не видається таким невинним. Якщо він лише 
допомагає їй у навчанні й поглиблює її знання, то яка необхідність захо
дити аж так далеко...

Лежачи в ліжку, я без кінця усе перебирав і аналізував, знаходив ви
правдання і переборював сумніви та підозри щодо Гіріджі та Ранна. Аж 
поки, вже далеко за північ, мене нарешті здолав сон.

* * *

Нашому клубові «Лотос» виповнилося чверть століття, і ми вирішили 
відзначити його срібний ювілей великою публічною лекцією в ратуші. Її 
мав прочитати доктор Ранн із ООН на найактуальнішу тему: «Футуро
логія». Коли я завів із ним мову про це, він одразу прийняв мою пропо
зицію. Він сказав:

— Взагалі-то в мене відраза до публічних виступів. Я письменник, а не 
промовець. Проте ви добре ставитеся до мене, і я не можу вам відмовити. 
Я повинен вам якось віддячити.

Ця розмова відбулася наступного дня після нашої вечірньої розмови на 
піщаному березі річки, коли він виклав мені суть теорії космічного згасан
ня земного життя через засилля велетенських бур’янів.

Клуб «Лотос» нагально потребував шоу, щоб підтримати свій престиж. 
Та й не тільки престиж; клуб «Лотос» мав достатньо коштів, щоб витрати
тися на випадковий спалах активності: десятиліття тому багата людина зро
била пожертвування у спеціальний фонд для святкування срібного ювілею. 
Президент, який уже обріс мохом від бездіяльності, залюбки пристав на цю 
пропозицію. Він пишався тим, що міжнародний діяч прочитає лекцію як
раз на ювілей, та ще й на таку таємничу тему — футурологія.

— Всі знають, що таке астрологія, фізіологія чи зоологія. Та ніхто нічо
го не знає про футурологію. Я аж горю бажанням скоріше почути ту 
лекцію, — признався він.

Він хотів, щоб я видрукував брошуру під назвою «Лотос» — чверть 
століття на службі суспільству» і розповсюдив її по залі, а також виготовив 
кілька тисяч рекламних афіш про врочисте засідання та півтисячі прикра
шених візерунками запрошень, що їх мали розіслати президентові Індії, 
прем’єр-міністрові, редакторам національних газет, кожній визначній особі 
в країні. Ніщо не приваблювало мене більше, аніж така діяльність.

На «Фабриці друкованої правди» друкар Натарадж очистив для мене 
ріжок свого преса. Вранці я вмостився там і заходився розписувати 
сторінки ювілейної брошури, впорядковувати запрошення та об’яви про 
майбутню урочистість. Ще гарячий матеріал з мого столу відразу потрап
ляв до друкаря, який відклав убік свою звичну щоденну роботу й скерував 
усю свою енергію на виконання цього термінового замовлення. Я нетямив
ся від щастя, що переповнювало мене, хоч десь у глибині душі й трохи три
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вожився, як же я витримаю сірі одноманітні дні, коли нарешті скінчиться 
ця моя бурхлива, насичена подіями діяльність.

Президентом клубу «Лотос» був такий собі Ганеш Рао, нині пенсіонер, 
а колись член Верховного суду в Делі. Свій день я розпочав із відвідин йо
го оселі на вулиці Лоулі. Поблажливий старійшина громади, схожий на 
Ллойда Джорджа або Ейнштейна, з довгими білими кучерями, що спадали 
йому на плечі, він був почесною власністю нашого міста: всі городяни з 
благоговінням і глибокою вдячністю відзначали, .що після десятиліть по
важної служби в Делі, Кашмірі й навіть деяких закордонних судах, він зво- 
лив повернутися до міста, де колись народився.

* * *

Гафур, водій таксі, чий «Амбасадор» завжди стояв першим під стіною 
водограїв на Базарній вулиці, опріч тих годин, коли прибували й відбува
ли поїзди, — тоді його можна було побачити під гульмахоровим деревом 
біля залізничної станції, — був саме тією людиною, яку я так відчайдушно 
шукав перед урочистим засіданням. Мені довелося попобігати по місту, 
розповсюджуючи оголошення та запрошення, та ще принагідно виконую
чи всілякі доручення, пов’язані з цією подією. Я мусив устигнути всюди, 
отож виникла потреба у більш швидкісному транспорті, аніж мій велоси
пед чи моторолер Самбу.

Але Гафура ніде не було видно. Я розшукував його по всіх усюдах. Ніхто 
не знав, де він подівся. А час підтискав, ювілей нестримно наближався. Як 
завжди, виручив Джа0радж. Він сказав:

— Він живе в Ідгаху, в одному з тих будинків. Я розвідаю сьогодні вве
чері дорогою додому і передам ваше прохання.

Наступного дня «Амбасадор» Гафура з’явився перед моїм ганком. Авто
мобіль він залишив на розі вулиці й зайшов до моєї кімнати, коли я саме 
голився перед своїм старовинним дзеркалом.

— Мадгу, ти кликав мене? — спитав Гафур; він звав мене Мадгу, а не 
Балакуном, ще з тих часів, коли ми, малі дітлахи, гасали вулицями містеч
ка. Ніа моїх щоках біліла мильна піна, а я розмовляв із його відображен
ням у дзеркалі:

— Гафуре, де ти пропадав усі ці дні? Тебе і вдень зі свічкою не знай
деш, а ти мені позаріз будеш потрібен наступного тижня.

— Мадгу, та це ж твій пожилець мене безнастанно наймає. Мені дово
диться щоранку заїжджати за ним. Сюди я за ним, щоправда, не заїжджаю, 
він не хоче, щоб я сюди потикався. Але кожного дня, майже о тій самій 
порі — о десятій тридцять — він сідає в мою машину біля водограю. А 
відпускає аж о п’ятій, після того, як я привезу йому дівчину...

— Яку ще дівчину? І куди ти її привозиш?
— Схоже, що вони збираються побратись. Судячи з того, як вони вор

кують на задньому сидінні й планують, що він забере її до Америки... А 
втім, яке мені до цього діло! А водночас не можу втриматись, щоб не по
слухати...

— Боже праведний! — вигукнув я, мимоволі здмухуючи мильну піну з 
губів.

— Чого ти так розпалився, Мадгу? Чи не збираєшся ти сам із нею по
братися?

— Боже праведний! — вигукнув я вдруге. — Та я ж знаю її ще змалеч
ку, мені вона мов рідна дочка.

— То в чому ж тоді справа? — мовив він. — Ти мусиш радіти, що їй тра
пився достойний чоловік; інакше тобі довелося б викинути грубі грошики, 
аби знайти їй когось іншого. Зрештою, у ваших колах не те, що в наших: 
дівчатам вільно виходити на вулицю без чадри й розмовляти з чоловіками. 
Що ж тут поганого?

— За віком він доводиться їй двоюрідним дідом.
— Дозволю собі не погодитися з тобою. Він — дуже достойна людина, 

на вигляд зовсім європеєць... Добрий чоловік, платить за лічильником без

102



зайвого слова. Шляхетний пан. Якби було більше таких, як він, то я дав
но вже купив би собі «ролс-ройс» чи «мерседес-бенц».

Я не став підтримувати цю розмову, бо цього ранку і так уже дізнався 
багато про що від Гафура. Я завважив, що упродовж останніх двох днів 
Ранн спаковує свої пожитки. А ще я дізнався, що він домовився з фірмою 
прокату меблів, що після ювілейного засідання вони можуть забрати свої 
меблі. Змову розкрив Гафур: після врочистості в ратуші він мав забрати з 
мого дому валізи Ранна, зустрітися з ним у ратуші й відразу ж, разом із 
дівчиною, яка чекатиме в домовленому місці, відвезти його до лісового бу
диночка на верховині Мемпійських гір. Звідти вони спустяться на проти
лежний бік гори до містечка Мемпі, а тоді гайнуть автобусом бозна-куди.

Мене приголомшив цей хитрий спосіб, у який Ранн збирався викрасти 
дівчину.

Повідомлення Гафура не мало ціни: саме від нього залежали мої дальші 
кроки, хоч я і розумів, що опинився в дражливому становищі. Мені не 
можна було образити жодної сторони. Старого бібліотекаря треба було 
убезпечити від шоку чи удару, Гіріджу від публічного скандалу, від розпач
ливої втечі до якогось глухого закутня, від горя і ганьби, що звалюються на 
голови бідолашних жінок, які потрапляють у чарівливі тенета Ранна. Я по- 
думки перебирав найрізноманітніші здогади: як далеко зайшла дівчина у 
стосунках із ним, а коли вже дійшло до найстрашнішого, то хтось мусить 
неодмінно повести її до доктора Лазаруса, жіночого лікаря в державній 
лікарні, — може, доведеться вдатися до аборту, це все ж менше зло, аніж 
тавро безбатченка. Може, інші жінки, з якими знався Ранн, були загарто
вані й позбавлені наївності, здатні протистояти горю, а ця дівчина ще 
зовсім наївна, її світогляд іще перебуває у стадії становлення, якщо він досі 
ще не зіпсутий і не розбещений спілкуванням із Ранном. Те, що вона без
соромно брехала своєму простодушному дідусеві, було зловісною ознакою. 
Я сумнівався в тому, що ці дні вона ревно дбає тільки про навчання. Ранн 
міг пообіцяти, що влаштує її в будь-який університет у будь-якій країні, 
якби вона тільки забажала. Я виразно уявляв собі його хвальковиту само
впевненість, мовляв, покладися на мене — я поговорю з Торнбуллом, пре
зидентом... коли ми приїдемо до Сполучених Штатів.

У моїх вухах лунали його щедрі обіцянки, і переді мною поставав образ 
дівчини, яка закохано заглядає йому в вічі знизу вгору. В уяві я з насоло
дою частував ляпасами ту дівчину за її тупість і дурість і зачиняв її в 
кімнаті, а Ранна проганяв геть. Та, з іншого боку, треба було, щоб Ранн 
був у доброму гуморі, бо якщо він розстроїться, махне на все рукою і 
вшиється, то добропорядні громадяни й мене витурять із Мальгуді, через 
те тільки, що одурив їх, розтрубивши скрізь про урочистість у ратуші.

Сидячи в «кімнаті роздумів», коли Гафур уже пішов, я без кінця 
розмірковував і нарешті дійшов висновку, що не варто заводити ні про що 
балачок, поки не відбудеться ювілейна лекція. Я вдаватиму, що й знати не 
знаю про Раннові задуми.

І тут на мене раптом зійшло натхнення. Я стрілою вилетів з «кімнати 
роздумів» і заходився нишпорити на своєму столі, поки не знайшов ки
шенькового записничка, що в нього, наскільки я пригадував, тицьнув карт
ку з адресою делійської панії. Відразу знайти її мені не вдалося, бо з-поміж 
аркушів випадали всілякі інші візитні картки, адреси, клаптики паперу. Я 
був у розпачі, та коли труснув записничка востаннє, з нього випала жовта 
візитна картка: «Комендант Сараса, допоміжний загін цивільної жіночої 
гвардії, Делі. Тут була і її адреса, і номери телефонів та телекса. Я почим
чикував на пошту й відіслав телеграму:

«Негайно приїжджайте. Ваш чоловік знайшовся. Покваптеся, поки не 
зник знову. Остання вам нагода взяти на налигач. Зупиніться на 
залізничній станції. Я все влаштував. Остерігайтесь показуватися в місті. 
При зустрічі поясню хід подальших подій».

Стратегію було розроблено бездоганно.
Мені знову довелося підмастити начальника станції п’ятирупієвою 

банкнотою, — він пообіцяв прийняти жінку, як і раніше, в кімнаті для
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приїжджих по-королівському. Я розраховував на те, що вона прибуде на
передодні ювілейної урочистості в ратуші, саме тоді, коли Ранн буде закло
потаний підготовкою до виступу та своїми романтичними задумами, 
здійснення яких полегшувалося тим, що в своєму розпорядженні він мати
ме Гафурове авто. Я весь сходив тривогою, коли чекав на мадраський 
поїзд, та моєї панії він не привіз. Ще один поїзд — із Трічі — також роз
чарував мене. Про неї не було ні слуху ні духу. Однак вона таки прибула
— пізно ввечері машиною із Трічі, куди прилетіла з Делі. Припаркувавши 
машину на станційному подвір’ї, вона розбуркала начальника станції, і 
двері станційного «готелю» відразу відчинилися перед нею.

Цілісінький день я був заклопотаний лавиною справ, які необхідно бу
ло владнати до засідання, і тому знайшов нагоду заглянути до начальника 
станції лише опівночі. Дізнавшися, що панія прибула, я з неабиякою по
легкістю зітхнув. Я не став довше лишатися на станції. Вручив начальни
кові ще один вияв поваги готівкою і конверт, адресований комендантці, 
який уранці без затримки мав бути переданий їй. Я вручив йому також 
прикрашене візерунками запрошення відвідати засідання клубу «Лотос», 
що незмірно втішило його.

Лист мій, над яким я добряче потрудився, давав моїй панії точні 
вказівки, як діяти далі.

* * *

Гучна реклама, розгорнута клубом «Лотос», зібрала величезний натовп. 
У день ювілею зала засідань у ратуші була заповнена вщерть. Організатори 
настільки знахабніли, що запросили головувати на врочистості самого за
ступника міністра, а це означало, що й місцеві власті осторонь залишати
ся не могли. Поліція та інші заходи безпеки додавали всьому помпезності. 
У віданні заступника міністра було міське будівництво, відгодівля худоби, 
добробут дітей, планування сім’ї, співробітництво та навколишнє середо
вище, екологія та інші портфелі, такі численні, що навіть він сам усі їх не 
пам’ятав. Лише в Делі він мав шість окремих будівель, де розташувалися 
його контори та картотеки.

Президент клубу «Лотос» звернувся до нього з проханням прикрасити 
собою ювілейну врочистість, і він з готовністю погодився. Він був найвсю- 
дисущішим міністром, якого тільки можна уявити, газети щодня вміщува
ли звіти про його поїздки. Проте досі Мальгуді лишалося осторонь від йо
го маршрутів. Але тепер, на превелику втіху мешканців, воно таки потра
пляло на офіційну карту.

Коли врочисте засідання розпочалося, спалахнула вогнями рампа. Зас
тупник міністра сидів посередині сцени на позолоченому стільці з високою 
спинкою; Ранн сидів по праву руку від нього, не на такому високому і роз
золоченому стільці. Три інші стільці займали президент «Лотоса» (ко
лишній член Верховного суду) та ще дві високі особи. Мені приділили 
місце збоку, як представникові преси, а також тому, що я таки справді був 
творцем усієї цієї врочистості. За заступником міністра сидів його секре
тар, а вже за ним — затягнутий у мундир ад’ютант у високому й блискучо
му, облямованому мереживом тюрбані. З мого, вигідного місця я бачив, що 
зала переповнена студентами, правниками, комерсантами й просто строка
тою юрмою чоловіків та жінок, переважно дружин високопоставлених осіб. 
Довкола гасала галаслива дітлашня. Організатори намагалися виловити їх і 
вивести із зали, та чортенята були невловимі й ховалися поза стільцями та 
між рядами. Поважні чоловіки, що сиділи на підвищенні, відверталися і 
вдавали, ніби нічого не помічають. Але колишній суддя поманив до себе 
адміністратора й прошепотів йому:

— Невже не можна якось втихомирити тих дітей?
Після чого адміністратор підійшов до жінок і попросив:
— Будь ласка, вгомоніть трохи своїх дітей.
На що якась жінка пихато одрубала:
— Це ви скажіть їхнім матерям, а не нам!
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— А де ж їхні матері?
Відповіді не надійшло. Чоловік почувся безпорадним і стояв, як обпльо

ваний. Потім спіймав якогось хлопчака і пошепки спитав: ✓
— Ти бачиш, он там роздають цукерки?
І показав на вихід із зали. Хлопчак крутнувся і радісно вибіг; за ним за

тупотіли й решта дітлахів.
— Це діти з околиці, не наші, — нареіиті пояснив хтось.
Колишній суддя постукав прес-пап’є по столу, закликаючи до уваги,

ковтнув води із склянки й поч^в:
— Нам випала велика честь бути вшанованим присутністю нашого вель

мишановного міністра.
Він детально змалював роль міністра у становленні передової нації, і ця 

презентація забрала хвилин двадцять. Дві хвилини він приділив і Ранну, 
основному доповідачеві сьогодні, про якого він не знав, що говорити, і по
квапився надати слово вельмишановному міністрові. Той, як випробува
ний оратор, вправно злапав мікрофон і підніс його до вуст:

— Шановні мої старійшини, благородні матері цієї землі та поважні мої 
побратими. Поміж нас присутній видатний учений, який прибув з далечи
ни і присвятив своє життя... — Він на мить умовк, підшукуючи відповідне 
слово, а тоді зиркнув у папірець: — футурології. Ви можете запитати мене, 
а що таке футурологія? Про це нам і збирається розповісти сьогоднішньо
го вечора наш промовець. Як на мене, найдоцільніше буде, якщо доповідач 
досконально розкриє свій предмет сам. А я обмежуся лише тим, що сказав 
колись Джавахарлал Неру.

Він чомусь звів суть футуризму та те, що він значив, до анекдоту, ге
роєм якого був Джавахарлал Неру. Потім пройшовся по філософії Махат- 
ми Ганді.

— У ті дні, — згадував він, — я був лише хлопчаком, але посильне 
служіння вітчизні, хоч воно й незначне, було єдиною метою мого життя. 
Воно надихалося нашими вождями і спонукувалося ними. Я завжди був 
там, де був Махатма-джі, де б він не отаборився. І, звичайно ж, із ним зав
жди були і Джавахарлал, і багато інших наших патріотів і ватажків. Хоч я 
і був тоді хлопчаком, та Махатма й Неру заохочували мене бути з ними. І 
якщо я що-небудь значу сьогодні, то цим я зобов’язаний прихильності їх 
обох. І якщо я приніс якусь користь своїй вітчизні, то лише завдяки їхній 
люб’язності.

Він умудрився втулити спогади про Маунтебеттена, який теж був його 
натхненником, потім перекинувся на Махатму Ганді й розповів, як за два 
дні до загибелі Ганді той нібито звірився йому: «Мій внутрішній голос 
провіщує мені, що мій кінець близько». І як він, майбутній міністр, аж 
зомлів, почувши таке, і благав Не говорити цього. Після чого Махатма мо
вив: «Ти був учора на молебні в будинку Бірлі? А побачив юрбу біля бра
ми? Я збагнув значення того, що вони сказали...»

Тут я помітив, що кілька дідусів на своїх місцях почали клювати носа
ми, — їх заколисав монотонний голос міністра. А тоді поглянув на нашо
го витончено-вихованого Ранна в його синьому костюмі-трійці: і йому об
ридло незв’язне базікання міністра. Ранн пильно вдивлявся у віддруковані 
аркуші, ніби прикидаючи, чи вдасться йому їх виголосити.

Ось у такий спосіб міністр протеревенив цілу годину без єдиного клап
тика паперу перед собою, вивергаючи без угаву із себе потоки речень. Той, 
хто був більш-менш знайомий із його промовами, напевне зауважив, що 
епізод про Махатму Ганді він, як правило, приберігав насамкінець. Та 
більшість і‘з присутніх про це не відали, тож були мало не в розпачі, що до
ведеться слухати цього неугавного промовця до півночі.

Звідкись із гурту студентів почулося:
— Ми хочемо послухати й доповідача!
Зовсім не спантеличившись від такого зауваження, звиклий до бурхли

вих парламентських дебатів міністр весело докинув:
— Маєте слушність! І я палаю бажанням послухати нашого щирого дру

га про... кхм... — Тут йому довелося ще раз зазирнути в цидулку. — Але
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дозвольте мені закінчити те, що я говорив. Розумієте, це якраз стосується 
сьогоднішньої теми.

І пішов собі торочити про значення сільських ремесел для країни. Хви
лин через п’ятнадцять, коли порушники спокою, здавалося, вже змирили
ся зі своєю нещасливою долею, він, нарешті, опустився на стілець, і, по
хиливши набік голову, прошепотів на вухо Ранну:

— Я з превеликим задоволенням прочитаю в завтрашніх газетах вашу 
доповідь: я певен, що її надрукують. А зараз мушу квапитися на зустріч у 
Бенгалі, на інше засідання, люди вже чекають. А опісля треба мчати в ае
ропорт Трічі, бо ще сьогодні мушу бути в Делі. Тож прошу вибачити мені...

Коли він ледь схилив голову у напіввибачливому поклоні, його колега 
взяв у нього квіткову гірлянду, що нею перед тим увінчав міністра екс-суд- 
дя. Обоє квапливо зникли.

Ранна представили публіці, він підійшов до мікрофона і приголомшив 
залу заявою: ;

— Чи знаєте ви, наскільки ми зараз близько до катастрофи?
— Ні, ще не знаємо! — гукнув якийсь крикун із зали. — Найгіршого ми 

ще не почули! Тож давайте!
Ранн незворушно заходився читати, не опускаючи погрозливо піднятого 

пальця:
— Людина народилася вільною, та кругом вона закута в кайдани. Це 

сказав Руссо!
— Це сказав Вольтер! — почулося із зали.
— Чи він, чи хтось інший, не так суттєво, І настав час поглянути на свої 

кайдани, хоч би якими, здавалося б, невидимими вони не були. Ці кайда
ни тягнуть нас до прірви, і якщо ми вчасно не розпізнаємо їх, то ці кай
дани й ці пуга, непомітні, може, зараз, поглинуть...

— А ми гукнемо коваля, щоб їх розпиляв! Давайте далі!
— Та витуріть того базіку! — обурилися в іншому гурті. — Він заважає 

слухати. Ви, шановний доповідачу, не звертайте уваги на викрики, продов
жуйте собі!

В залі зчинилася якась штурханина, а чбрез хвилину двоє дужих дядьків 
поволокли крикуна до виходу. Потім обоє повернулися й великодушно 
дозволили Раннові:

— Продовжуйте, будь ласка, свою промову. Не зважайте на цього по
рушника спокою. То такий парубійко, що чіпляється до кожного і ладен 
зірвати будь-яке засідання.

Ранн поновив читання з театральністю адвентиста сьомого дня. Його 
голос то злітав, то спадав, як при декламації. Він сичав і пирхав, зітхав і 
скрикував, відповідно до драми, яку розгортав перед слухачами. А темою 
була планетарна катастрофа, яка мала статися десь у трьохтисячному році 
нашої ери. Коли Ранн рписував, високо піднісши пучок нездоланного 
бур’яну, як він заполонить собою всю земну кулю, зала принишкло мов
чала. А він провадив далі:

— На вигляд ця рослина нікчемна й мізерна, але вона — джин у 
пляшці. Вийміть корок, і ви побачите, до яких велетенських розмірів во
на здатна вирости. — І змалював її потужний, непогамовний ріст, роз
повів, як десь у двохтисячному з половиною році нашої ери нею буде 
вкрито пів земної кулі. — Вона — людожер, у деяких місцях на Амазонці 
її так і називають: трава-людожерка. Така її назва спочатку вводила в 
оману, бо вважалося, що нею харчуються людожери. Та вся суть у тому, 
що вона сама пожирає інші рослини. Там, де вона з’являється, не росте 
жодної іншої рослини. Вона заковтує найменший росточок будь-якої 
рослинності, що її оточує. Коріння, стебла, листя. Вона втамовує свою 
невтоленну спрагу, висотуючи грунтові води, як би глибоко вони не за
лягали. У моїй колекції є зразок, дротоподібний корінь якого, коли його 
витягли, сягав трьохсот футів у довжину, тобто майже дев’яносто два ме
три. Коли під мікроскопом ми розглянули той корінь, то побачили на 
кінчиках численних відростків ніби мішечки, які і всотували воду. Тож 
якщо міріади таких мішечків почнуть висмоктувати воду і випаровувати
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її на поверхні, то ні під землею, ні в водоймах, ні в морях води не зали
шиться.

Вчені — біологи й біохіміки — напружено працюють над засобами, які б 
могли знищити цей жахливий бур’ян. Працюють таємно, бо не хочуть 
зчиняти вселюдську паніку. Та бур’ян блискавично виробляє в собі про
тидію будь-якій хімічній речовині, і вже в другому поколінні саме ця речо
вина ніякого ефекту не дає. Більше того, будь-який гербіцид — прекрасна 
пожива для нього. Чи не нагадує це нам лиховісного демона з наших ле
генд, із краплі крові якого, пролитої на землю, виростала сотня нових де
монів?

Отак Ранн говорив і говорив, поки не вдався до ще одної погрози:
— А чи знаєте ви, що на кожного мешканця нашої країни припадає 

вісім пацюків? Це означає, що тільки восьма частина вироблених харчів 
споживається законно...

— А як це розуміти — споживається законно? — почулося із задніх 
рядів. — Що, хіба пацюки не мають права їсти? Вони ж теж живі істоти на 
цій землі! Як і ми з вами.

Обоє дядьків, що перед тим виводили з зали порушника громадського 
спокою, зрозуміли, що тому знову вдалося проникнути туди, А тепер спро
буй вияв його та знешкодь.

Хтось голосно крикнув:
— Не звертайте уваги, докторе, продовжуйте собі! Той придурок знову 

проліз...
— Я не придурок, я теж учений! — почулося у відповідь. — Я — доктор 

філософії.
Двоє здорованів підвелися, щоб подивитися, хто то озивається. В залі 

виникло деяке замішання. Дехто із слухачів, кому вже набридла довга до
повідь, бочком пробирався до дверей.

Ранн дещо збентежився, і я шепнув йому:
— Та не зважайте ви на це, продовжуйте собі! Продовжуйте!
І Ранн слухняно продовжив:
— Перед нами сьогодні постають десятки таких проблем.
Наступні хвилин сорок п’ять він детально оповідав, що саме загрожує 

виживанню людства. Страшні то були віщування. Він зірвався мало не на 
вереск, коли виголошував:

— Пацюк знищить усі наші продовольчі запаси, а бур’ян, в свою чергу, 
пожере все, включаючи й пацюків. Він вижене вгору до велетенської висо
ти, хоч зараз можна зауважити лише десяті долі міліметра його зростання 
на десятиліття. Тож, повторюю, він вижене до велетенської висоти, проти
каючи небо нашої планети, так що спостерігачі з інших планет бачитимуть 
тільки суцільний бур’ян, що вкриє земну кулю. Він буде, як щетина, він 
вип’є усю земну воду. Якщо спостерігачі через свій гігантський інфрачер
воний телескоп придивляться уважніше, то помітять мільйони, а то й 
мільярди розкиданих повсюди кістяків — людей і тварин, маслаками яких 
і буде живитися ця безжалісна рослинність.

— Ой, та що ж це станеться з нашими правнуками? — зойкнув хтось у 
залі.

І відразу почулося стривожене:
— Жінка втратила свідомість! Мерщій покличте лікаря!
Довкола жінки, яка зомліла й звалилася зі стільця, заметушилися люди. 

Вони бризкали на неї водою, махали віялами.
— Дайте їй повітря, розступіться трохи!
Коли жінка опритомніла, хтось заспокійливо мовив:
— Та це ж буде лише в трьохтисячному році, не зараз.
— А якщо зараз? — стрепенулася жінка.
Інша жінка й собі не могла заспокоїтись:
— Ми не хочемо отак просто щезнути, треба якось рятувати наших 

дітей!
Зачувши про дітей, жінка, яка щойно прийшла до тями, відкинула ву

аль, зойкнула й заголосила:
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— Бідолашні наші дітки! Заберіть же їх кудись у безпечне місце!
Чимало й інших жінок співчутливо підтримали її і кинулись до виходу,

хапаючи своїх дітей, які пручались і весело кричали:
— Тікаймо звідси, це місце закляте, тут небезпечно! Ой, тікаймо звідси!
Кілька чоловіків намагалися заспокоїти розтривожених жінок:
— Та вгомоніться ви! Це трапиться через тисячу років, тож ніякої не

безпеки поки що немає.
— А хто ви такі, щоб так говорити? — упиралися жінки. — Як ви може

те таке говорити! Та це може статися навіть сьогодні!
Всі посхоплювалися на рівні, ювілейне засідання було в повному без

ладді. Екс-суддя, що випроводжував міністра, відбився від гурту і врешті- 
решт зник. Те ж саме зробили й поліцаї. Деякі надто енергійні молодики 
здіймали над головами складані стільці і трощили їх об підлогу.

Люди в сум’ятті кинулися до виходу.
— Кобра! Кобра повзає під стільцями! — зарепетував не своїм голосом 

якийсь шибеник. — Бережися!
— Де? Де кобра? — почали вискакувати на стільці та лавки присутні.
Надворі потрощені стільці поскидали в одну купу й підпалили. У цьому

стовпотворінні хтось вимкнув і світло, та, на щастя, на сцені світло ще 
горіло. Ватага молодиків, озброєна ніжками, спинками та іншими рештка
ми потрощених стільців, наближалася до помосту й горлала:

— Геть з дороги!..
Ранн і досі приголомшено сидів на своєму місці, немовби споглядаючи 

прелюдію катаклізму, який він провістив. Я схопив його за комір і згукнув:
— Мерщій тікай, телепню, поки тебе не пристукнули!
— Але чому? Чому? — допитувався він.
Я поволік його в глибину сцени, ударом плеча розчахнув двері й 

увіпхнув йо^о в темінь задньої частини ратуші. А невдовзі вивів на відкри
тий простір.

Двоє чоловіків, наблизившися до нас, мовили:
— Сюди, докторе, ваш автомобіль чекає на вас.
Вони хутенько повели Ранна в сутінь, і за хвилю я почув, як хряпнули 

дверцята, заревів двигун і автомобіль рушив. Ото й усе, то востаннє перед 
моїми очима промайнув чоловік на ім’я Ранн — більше я вже ніколи не ба
чив його.

А через кілька днів я отримав від комендантки листівку: «Це просто 
кілька слів подяки. Мої доброзичливці привели Ранна до автомобіля, в 
якому я чекала на нього. Я певна, що відтепер він буде щасливий. Ока з 
нього я вже не спускатиму. Він просить переслати його речі за нашою ад
ресою».

* * *

Гафур припаркував свого «Амбасадора» в провулку, трохи оддалік від 
парадного під’їзду, і терпляче став чекати в темряві свого поважного 
клієнта. Після того як розійшовся вируючий натовп і в спорожнілій залі 
погасло світло, я рушив додому. Я саме спускався узвозом, коли помітив 
Гафурову машину.

— Що ти тут робиш? — здивувався я.
— Знаєш, він попросив мене зачекати тут. До лісового будиночка їхати 

довгенько, а весь його скарб у моєму багажнику. Забрав оце щойно, як він 
і звелів.

— А ти й досі мрієш про «ролс-ройс»? — спитав я, ледве стримуючи 
сміх.

— Чому б і ні! — відповів він. — Якщо він і далі даватиме мені стільки 
роботи... Я думаю, він захоче, щоб я відвіз його до Бомбея чи Делі.

— До Делі він уже вирушив. — І я розповів Гафурові, що сталося.
— Не звинувачуй його, бо, зрештою, він повернувся до своєї законної 

дружини. Жити разом з нею — його обов’язок, підтверджений шлюбним 
свідоцтвом.
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— А як же бути з дівчиною, яка на нього чекає?
— Де вона чекає?
— Вона вже спакувалася і чекає на шкільному ганку. Вони мали спер

шу їхати до лісового будиночка, а тоді...
— Поїхали, відвеземо її додому.
Дівчина вибігла нам назустріч, вигукуючи:
— О-о, нарешті засідання скінчилося? Як мені хотілося бути там, щоб 

послухати тебе й стати свідком твого всенародного тріумфу! — І торохтіла 
далі: — Любий, я уявляю, який ти зараз щасливий! Тепер ми вільні...

І раптом захлинулася.
Гафур хутенько вискочив із кабіни й побіг, щоб зустріти її на півдорозі 

й пояснити, що обставини раптово змінилися. Коли ж дівчина уздріла ме
не, то впала в справжню істерику:

— Я не вірю вам, не вірю! Ви всі проти нього! Адже він такий хороший, 
такий добрий і щедрий, такий ніжний. Ви його не розумієте, ніхто його, не 
розуміє. Відвезіть мене до нього, де б він не був, — я хочу взнати правду з 
його вуст. Прошу, молю, благаю вас! — лементувала вона.

Я зрозумів, що в неї склалося зовсім хибне уявлення про Ранна. Вона 
шанувала його як бога, який не міг вчинити нічого поганого. Її обличчя 
спотворилося від сліз та розпуки, а хвала її богові линула бурхливим по
током. Мене це ошелешило, я ніколи не думав, що їхні взаємини зайшли 
аж так далеко. Мене вжахнуло те, як буйно розквітнула ця любов, і я ми
моволі зрівняв її з тим всемогутнім і всюдисущим бур’яном, про який роз
водився Ранн. Балакати з нею про Ранна — безглуздо, мої слова не 
проб’ються до неї крізь стіну, якою вона відгородилася від довколишньо
го світу.

Ми дали їй вибалакатися. Оскільки Гафур був моїм приятелем, то він не 
зважав на те, що марнує з нами свій дорогоцінний час. Він теж знав її з 
того часу, коли вона була ще підлітком, і був приголомшений змінами, які 
з нею сталися. Довгенько нам довелося вмовляти її, щоб вона сіла в авто
мобіль. Гафур ніс її валізу. А сама дівчина була настільки виснажена, що 
вистачило легенького поштовху, аби воіїа слухняно опустилася на сидіння, 
і ще одного — аби відкинулася на спинку. Вона була така байдужа до всьо
го, що не звертала уваги навіть на те, куди ми їдемо. Лише коли ми звер
нули на Пальмову вулицю, вона сказала:

— Не будіть дідуся. Я якось доберуся сама.
Я на мить завагався. Була опівніч, але сперечатися з нею була марна 

справа. Ми тихенько висадили її з валізою біля дверей Дудинку і, знову-та- 
ки якомога тихіше, від’їхали. Говорити нам не було про що, тож ми мовч
ки й доїхали до вулиці Кабіра. Коли зупинилися біля мого дому, Гафур 
хрипко (він аж задихався від хвилювання і взагалі був украй збуджений) 
сказав:

— А що мені робити з його речами?
— Нехай побудуть у мене, пізніше я відішлю їх поштою.
— А хто мені заплатить?
— Завтра ж я все влаштую через клуб «Лотос».
Він із похмурим виразом на обличчі від’їхав, невдоволено бурмочучи:
— А було ж таке безневинне, боже створіння...

* * *

За цілий тиждень я не знайшов вільної часинки, аби зайти до бібліоте
ки ратуші. Та одного разу, коли я вже поновив своє полювання за новина
ми й почав надсилати до газети свої репортажі, я навідався туди, і старий 
бібліотекар зустрів мене словами:

— А-а, це ви! Я так хотів вас побачити. Де ви пропадали? Ви знаєте, моя 
крихітка_почувається не зовсім добре: схоже, ця поїздка з однокласниками 
чимось її розстроїла... Воно й не диво, їдять що попало... Сказано, мо
лодь... І приїхала раніше, аніж я очікував. Я покликав лікаря Крішну, і він 
приписав їй якісь ліки...
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— Не хвилюйтеся, вона одужає, — заспокоїв я його з удаваною бадьо
рістю.

— Ми мусимо справити молебень у нашій сімейній божниці, що на селі,
— мовив він. — І тоді вона оклигає. Бо ми, певно, припустилися якогось 
гріха...

— О так, це неодмінно треба зробити, — відповів я, хоч на язику кру
тилася зовсім інша порада: «Умилостивіть заодно й лікаря Лазаруса. Це теж 
не завадило б».

* * *

Але я таки скучив за ним. Без Ранна передня кімната здавалася оси
ротілою, на серці в мене було тоскно Й самотньо. Я тримав цю кімнату 
вільною в надії, що з’явиться інший Ранн, чи — чого не буває! — повернеть
ся і він сам, щоб завершити свій шедевр або поновити свою високу місію — 
підготувати бібліотекареву внучку до вступу у вищий учбовий заклад. Навіть 
це, хоч як воно спочатку непокоїло мене, не здавалося тепер таким уже не
бажаним. Можливо, їхні стосунки були платонічними, але я нещадно глузу
вав із себе на саму думку про таку можливість. Платонічні почуття не погна
ли б їх у Гафуровій машині до лісового будиночка. Платонічне кохання не 
потребує довгих, таємничих поїздок. Тож не намагайся обілювати їх, казав я 
собі. Треба дивитися правді в очі. Він — бездушний, неперебірливий зваб
ник, і дякуй Богові, що він не оселився з нею в твоєму домі, бо це викли
кало б справжній заколот на вулиці Кабіра. І один Всевишній відає, до яких 
крайнощів могли б дійти наші люди, якби тут щось скоїлося.

На щастя, аж до такого не дійшло — здавалося, дівчина пережила свою 
пригоду, не надломившись. Вона поновила навчання й регулярно ходила 
до школи — час від часу я обережно розпитував про неї в бібліотеці ратуші. 
Старий втішено гомонів про свою онуку:

— О, вона тепер голови не підводить від книжок! Після уроків відразу 
йде додому й пише та читає весь вечір. Бабуся аж почала тривожитися за 
неї, умовляє вийти й погуляти з друзями, трохи розвіятись. Але, схоже, во
на втратила будь-який інтерес до своїх друзів і стала надзвичайно серйоз
ною...

Розповідаючи у «Бордлессі» про пана Ранна, я подавав пом’якшену й 
неповну версію подій, а все, що стосувалося дівчини, взагалі пропускав, 
щоб уберегти її від поговору. Коли хтось старався вивідати в мене щось про 
Ранна та Гіріджу, я обурено відмітав його надмірну цікавість. Проте рап
товий від’їзд Ранна набирав широкого розголосу.

Перший, хто став допитуватися про це, був Варма:
— То як там делійська панія викрала з урочистого засідання свого за

конного чоловіка? Це просто чудово! І що ж було потім?
— Можу сказати, що відтоді вони живуть-поживають та добра нажива

ють, судячи з листа комендантки Сараси, що його я отримав щойно вчо
ра. Вона його міцно тримає в руках. І вважаю, тікати знову він уже більше 
не наважиться. Чоловік з дружиною сваряться не довго. Розумне подруж
жя посердиться та й помириться.

Варму неабияк вразила така рішуча погоня за своїм чоловіком і успішне 
її завершення.

— Це нагадує мені наших епічних героїв — Савітрі й Сатьявана. Савітрі 
не відступалася від бога смерті Ями доти, вмовляючи, переконуючи та бла
гаючи повернути життя її чоловікові, доки він не піддався на її благання. І 
Сатьяван, який бездиханно лежав у лісі, ожив і вже навіки з’єднався зі 
своєю відданою дружиною. Мені здається, що ця комендантка навдивови
жу схожа на неї.

Я залишив Варму та його дружків, нехай уже самі доходять якого зав
годно висновку, сперечатися з ними я не збирався. Я не без підстав підоз
рюю, що у своїй тридцятирічній колекції календарів Варма напевно має 
малюнок, де в яскравих кольорах зображена Савітрі, яка настирливо надо- 
кучує Ямі. Бо більшість Варминих філософських міркувань запозичено са
ме з таких зображень на стінах його оселі. '
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Що ж до завсідників «Бордлесса», то фіаско в ратуші помалу відходило 
в минуле. Висновок був такий: все сталося внаслідок того, що до зали про
никло кілька головорізів з метою зірвати врочистий захід і поламати 
стільці. Та один із завсідників розвинув цю ідею далі:

— Здається, той лектор погрожував рознести Землю на друзки атомною 
бомбою? Атож, я там присутній не був, але мій небіж, учень школи при 
місії Альберта, розповідав, що промова лектора була вкрай погрозлива.

Його слухачі схвально загомоніли, що так воно і мусило скінчитися.
— Зате виступ міністра був, як завжди, натхненний і надихаючий, 

наскільки мені відомо! — докинув інший.
Жодному їхньому твердженню я не суперечив і Ранна не захищав. Бо те

— не моє діло.
* * *

Але я без кінця роздумував над теперішнім становищем Ранна. Про все, 
що чекало його в далекому Делі, про його сімейне життя. Я сподівався от
римати від нього якусь звістку, проте він так і не написав мені — певно, роз
сердився, що провалилась його лекція і він потрапив у розставлену пастку.

Минуло півроку. Одного вечора, коли я відправляв поїздом терміновий 
матеріал, до мене підійшов начальник станції і збуджено сповістив:

— У кімнаті відпочинку знов поселилася пані з Делі, прибула сьогодні 
пополудні джипом!

Я озирнувся і одразу побачив її: у своїй уніформі кольору хакі вона сто
яла на порозі кімнати відпочинку, затуливши собою всю пройму дверей, — 
разюче видовище. Вона помахала мені рукою і зникла в кімнаті, а коли че
рез кілька хвилин знову з’явилася, то була вже в цивільному одязі — блідо- 
рожевому сарі. Коли вона зі сміхом вітала мене, від неї віяло якоюсь над
звичайною силою.

— Ручуся, що ви ніколи не сподівалися знову побачити мене! Та ось я 
тут! — Як і раніше, вона поставила під деревом два стільці, глипнула на на
чальника станції, який крутився біля нас, ладний виконати будь-яку її за
баганку.

— Любий начальнику станції, — звернулася вона до нього напрочуд 
люб’язно. — Сподіваюсь, розклад не змінився і нас не турбуватимуть до 
одинадцятої; доки не прибуватиме товарняк?

— Атож, шановна пані, у вас чудова пам’ять!
— Передайте вашій шановній дружині, що мені поки нічого не 

потрібно. Окрім банана та склянки молока: мені порадили утримуватися 
від їжі. За молоком і фруктами я зайду трохи пізніше, а поки що, коли ва
ша ласка, залиште нас самих, нам треба обговорити важливі справи.

І вона повернулася до мене:
— Балакуне, ніяких «ні» сьогодні! Вам доведеться посидіти зі мною й усе 

вислухати. В мене обмаль часу. Мене послали на південь проінспектувати 
сільськогосподарські райони, і два останні дні я не вилазила з джипа. А це
— ой не мед, подорожувати джипом! У мене обмаль часу, о п’ятій ранку 
мені треба бути в аеропорту Трічі, а опівдні — вже бути в Делі. А роз
повісти вам треба багатенько. Тож сідайте і не підводьтеся. Якщо захочете 
щось перехопити, я гукну нашого начальника — нехай принесе що-небудь. 
Але щоб мені ні з місця — ви мусите мене вислухати!

Вона вмисне не торкалася теми нашої розмови, підозрюючи, що на
чальник станції і Муні зачаїлися десь поблизу, нашорошивши вуха. Аж ко
ли впевнилася, що їх немає, вона нахилилася до мене і тремтячим шепо
том повідомила:

— А знаєте, ваш приятель знову щез!
Я передчував, що можу почути саме це, то у мене мимоволі вихопилось:
— Я так і знав!
Вона почала благати мене:
— Якщо він десь тут, то, будь-ласка, передайте мені його ще раз. Я по

годилася на цю поїздку, бо сподівалася, що випаде нагода заглянути сюди 
знову. Хоч і розуміла, що це даремна сподіванка.
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— Щиро хотів би допомогти вам іще раз, але, повірте мені, його тут не
має. Я не маю жодної інформації, що він тут. І взагалі, відтоді я не мав від 
нього ніякої звістки.

Мені довелося повторити це кілька разів, аби впевнити її, що кажу свя
ту правду. Вона видобула мені зі своєї сумочки малюсінький носовичок, 
приклала до очей, тоді голосно висякалась і мовила:

— Ці кілька місяців були найщасливішими у моєму житті. Щось наче 
відродження наших далеких днів у Мадрасі: він зумів ще раз виразити 
отой свій чар і душевне тепло. На заваді стали хіба що наші фізичні зміни 
та ще вік, що збоку, мабуть, таки добре помітно. Ми немовби знову сиділи 
біля батькової столярні, на лавці під нашим деревом, нашіптуючи одне од
ному пестливі слова. У такі хвилини відродження забуваєш, який ти те
пер. Невимовна радість бути разом, почуття щастя були повними, і їх годі 
виповісти словами. В такі хвилини я згадувала про вас із глибокою 
вдячністю. Та, на жаль, я не могла приділяти йому достатньо часу, бо ви
рушала з дому на учбовий плац о шостій ранку. А поверталася коли як, 
здебільшого службові обов’язки затримували мене допізна. Інколи дово
дилося мотатися по селах по два дні і більше. Нелегка робота, але мені до 
вподоби. Він з розумінням ставився до неї, хвалив мене і підбадьорював, 
давав раду собі й порався в хаті. Більш одомашнене створіння навіть уя
вити важко. Життя його було відрегульоване, як годинник: він не прагнув 
ні спілкування з людьми, ні розваг, повністю поринувши у свої записи та 
науку. Казав, що робота посувається, навіть швидше, аніж будь-коли. А 
ще жалкував, що згаяв можливість жити таким прекрасним життям зі 
мною завжди. Ми знаходили часину, щоб посидіти й погомоніти лише 
пізно ввечері, коли я скидала свою уніформу й перевдягалася в сарі. Ми 
виносили у садок стільці й засиджувалися допізна, навіть вечеряли під зо
ряним небом. Після одинадцятої він повертався до свого кабінету, зачи
нявся в ньому і працював, гадаю, далеко за північ. Він часто повторював, 
що його книга, коли вона вийде, переверне всі наші поняття з ніг на го
лову. Зранку він виходив на прогулянку до парку неподалік, увечері вихо
див поштовхатись в юрмах біля крамниць, поблизу базару. І нічого більше 
він не потребував, ніякого іншого товариства. Я залишала його зовсім са
мого, поважаючи його прагнення до самотини. Коли я помітила, що до 
нього надходять листи з різних країн, то перелякалася, що він знову 
зв’язався зі своїми колишніми коханками. Та я переборола цю підозру, як 
негідну, — він був чоловіком, якого варто було кохати, поважати і, насам
перед, вірити йому...

Нараз вона гірко всміхнулася:
— Але всі думки виявилися помилковими, а поняття — оманливими.

Запевняю вас, що навіть він сам не підозрював глибини своєї двоїстості. 
Спершу я не зовсім довіряла йому, не спускала його з ока, але згодом 
відмовилася від цього, бо це здалося мені зайвим і ницим. Отак ми й жи
ли, в злагоді і щасті; та мене сповнювали невиразні лиховісні передчуття, 
певно, через те, що все ведеться надто добре, що триває надто довго. Так 
воно врешті і сталося. /

Днів із десять тому мені випало на три дні з’їздити в Джайпур — у вкрай 
пильній справі. Попрощатися з ним я не змогла, бо двері його кімнати бу
ли зачинені: так уже повелося, що я виходила, не тривожачи його. А коли 
через три дні повернулася — все, капець, знову взявся за своє. Кухарка 
сказала, що він виїхав невдовзі після сніданку, того ж самого дня, як поїха
ла і я, прихопивши з собою саквояж і валізу. За ним приїхало авто, в яко
му сиділа якась жінка. Я дивувалася, хто ж то міг бути, звідки вона взяла
ся і як він усе те підстроїв. У вітальні на столі він залишив мені листа.

Вона простягла мені того листа, щоб я прочитав. У ньому тільки й бу
ло: «До побачення, рибонько! Мені знову треба відлучитися. Поки трива
ло — було дуже мило. Дякую!»

— Що ви про це думаєте? — спитала вона.
— Гадаю, він отримав терміновий виклик, пов’язаний із його 

дослідженнями.
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Вона гірко всміхнулась:
— А до чого тут та жінка?
— Можливо, науковий співробітник?
— Ні, то медсестра із госпіталю «Матільда». Я перевірила всіх, хто саме 

тоді зник, і виявилося, що саме в «Матільді» раптово розрахувалася і зни
кла якась Комаль. Не розпитуйте, як він зумів цс все провернути, чи як 
зумів обморочити ту медсестру, чи як довго те в них тривало. Він непере- 
вершений у мистецтві облуди. Тепер я розумію, що весь цей час він, пев
но, жив іще одним життям, потаємним. І лише вдавав, ніби щасливий зі 
мною.

Я побувала не в одній авіатранспоргній компанії і не в одному аеропорті 
й одержала дані, що він сів на літак до Рима. Того ж самого дня, як я ви
рушила до Джайпура. А з Рима він зі своєю новою подружкою міг чкурну
ти на будь-який континент! І тільки з опису, що мені його надали в одній 
із кас повітряних ліній, я здогадалася, що той пасажир був вашим Ранном 
із Мальгуді: він вигадав собі особливе ім’я, аби збудоражити вашу уяву. 
Один Господь відає, під якими ще іменами він тепер роз’їжджає і скільки 
паспортів він спромігся роздобути. У цьому він і справді неперевершений 
мастак. Я тільки молю Бога, щоб одного чудового дня його схопили — хо
ча б за підробку паспортів, — і щоб решту днів своїх він провів у якій-не- 
будь пекельній в’язниці. Я втратила останню надію побачити його знову.

Вона раптом урвала розповідь і нестримно заридала. Невтішно схлипу
ючи, вона спромоглася проказати:

— Я була б куди щасливішою, якби ніколи не зустрілась з вами. Або хо
ча б не прочитала тієї вашої замітки про-чоловіка з Тімбукту. А ще краще, 
якби я послухала поради свого татечка — обходити його десятою дорогою!

Страшенно прикро було дивитися, як сильна людина, вочевидь холод
нокровна й незворушна, зламалася. І на очі мені теж набігли сльози. Тд не
вдовзі, похопившись, що при мені негарно отак розкисати, вона рвучко 
підвелася, метнулася до кімнати відпочинку й замкнула за собою двері.



Гастон ЛЕРУ Сучасна література

ТАЄМНИЦЯ
жовтої К ІМ Н А Т И Роман

Із французької переклала Катерина КВІТНИЦЬКА-РИЖОВА

— Ну, що там? — запитав я, ко
ли він підвівся.

— О, нічого важливого: крапель
ка крові. — Потім повернувся до та
туся Жака і запитав: — Коли ви ми
ли підлогу в лабораторії та передпо
кої, вікно передпокою було відчине
не?

— Я сам відчинив його, бо запа
лював у лабораторному каміні де
ревне вугілля для професора, а 
оскільки запалював я його газетами, 
пішов дим, тож я розчахнув вікна в 
лабораторії та в передпокої, щоб 
провітрити. Потім зачинив вікна ла
бораторії, а залишив відчиненим 
тільки вікно в передпокої й пішов 
на хвилинку до замку взяти щітку. 
Повернувся, як вам уже сказав, десь
о пів на шосту і взявся до миття 
підлоги. Закінчивши роботу, знову 
пішов, залишивши вікно відчине
ним. А коли востаннє повернувся, 
вікно було зачинене, а пан та панна 
вже працювали в лабораторії.

— Отже, професор і його дочка, 
повернувшись, самі зачинили вікно?

— Авжеж!
— Ви їх про це питали?
— Ні.
Ретельно оглянувши туалетну 

кімнату й сходи, що вели на горище, 
Рультабій, для якого всі ми наче пе
рестали існувати, ввійшов до лабо
раторії. Признаюсь, я подався за 
ним з особливим хвилюванням. Ро
бер Дарзак ловив кожен рух мого 
друга. Щодо мене, то я відразу при
кипів очима до дверей Жовтої 
кімнати. Вони були притулені до 
стіни лабораторії, я помітив, що во
ни вже ні н а ' що не придадуться, 
геть понівечені.

Мій юний друг почав мовчки 
роздивлятися кімнату. Вона була
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простора й добре освітлена. Два широких зафатованих вікна дивилися на 
сільські обшири. Крізь лісову просіку відкривався чудовий краєвид на всю 
долину — аж до великого міста, яке у сонячні дні, певно, видніло там, за 
долиною. Але сьогодні — жодних видінь, нічого-нічого, тільки чорна зем
ля й кіптява в небі, а тут, у цій кімнаті, — сліди крові.

Одну стіну лабораторії повністю займали камін, різні горни, печі для 
проведення всіляких хімічних дослідів. І скрізь реторти, колби, прилади, 
столи, захаращені паперами, теками, електроверстат... гальванічні елемен
ти... дивний пристрій, як пояснив мені Робер Дарзак; його застосував про
фесор Станжерсон «для доказу розпаду матерії під дією сонячної енергії»...

І скрізь, уздовж стін, шафи — закриті й засклені, крізь дверцята яких 
видно було мікроскопи, спеціальні фотографічні апарати, величезну 
кількість кристалів.

Рульщбій уткнувся носом у камін. Кінчиками пальців він нишпорив 
між тиглями... Раптом рвучко випростався, тримаючи в руці клаптик 
напівобгорілого паперу, й підійшов до вікна, де ми балакали з Робером 
Дарзаком.

— Збережіть це для нас, пане Дарзак, — Попросив він.
Я нахилився над поруділим аркушиком, який щойно перейшов з рук 

Рультабія до рук Робера Дарзака, й прочитав на ньому слова, єдині, які ще 
можна було розібрати: «Будинок священика... не втратив... принади... а са... 
так само духмяніє».

Внизу стояла дата: «23 жовтня».
Я був уражений: ті самі безглузді слова, причому вдруге протягом одно

го ранку. І вдруге я встиг помітити, який приголомшливий ефект вони 
справляли на викладача Сорбонни. Наречений панни Станжерсон витяг 
гаманця, тремтячою рукою сховав туди цидулочку й простогнав:

— Боже милий!
Тим часом Рультабій, зінізши до каміна, уважно вивчав димохід, що за 

півметра над головою був перекритий чавунними плитами, вмурованими в 
цегляну кладку: у плитах було лише три отвори діаметром п’ятнадцять сан
тиметрів.

— Тут пройти неможливо, — оголосив юнак, вилазячи з каміна. — Ні, 
ні! Шукати треба не тут...

Потім він оглянув меблі, повідчиняв дверцята шаф. Нарешті черга 
дійшла до вікон, про які він сповістив: «їх не візьмеш приступом, та ніхто 
їх приступом і не брав». Біля другого вікна він наразився на татуся Жака, 
захопленого спогляданням чогось, що відбувалося надворі.

— На що ви так задивилися, татусю Жаку?
— Та на одного поліцая: усе нишпорить, усе винюхує навколо ставка... 

Ще один хитрун знайшовся, тільки побачить він не більше за інших!
— Ви не знаєте Фредеріка Ларсана, татусю Жаку! — сумно похитав го

ловою Рультабій. — Якби знали, ви б так не казали. Якщо тут і є хтось, хто 
знайде вбивцю, то це достеменно він!

І Рультабій скрушно зітхнув.
— Перш ніж знайти, слід дізнатися, яким чином ми його випустили з 

рук, — уперто буркнув старий.
Нарешті ми підійшли до дверей Жовтої кімнати.
— Ось вони, двері, за якими усе відбулося! — мовив Рультабій так уро

чисто, що за будь-яких інших обставин це могло б видатися комічним.

РОЗДІЛ VII, у якому Рультабій вирушає в розвідку під ліжко

Відчинивши двері Жовтої кімнати, Рультабій застиг на порозі й з хви
люванням зронив слова, які мені судилося зрозуміти лише згодом:

— О! Парфуми дами в чорному!
В кімнаті панували сутінки. Татусь Жак хотів одхилити віконниці, але 

Рультабій зупинив його:
— Хіба драма відбулася в цілковитій темряві?
— Ні, не думаю, хлопче. Панна завжди наполягала, щоб на столі горів
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нічник, тож я його й засвічував щовечора перед тим, як вона лягала спа
ти. Взагалі, коли надходив вечір, я, можна сказати, виконував роль її по
коївки. Адже справжня покоївка приходила лише зранку. А панна працю
вала аж до глупої ночі!

— На якому столі стояв нічник? Віддалік од ліжка?
— Еге ж, далеко.'
— Чи можете ви зараз його засвітити?
— Нічник розбивсь, а олива розлилася, коли перекинули стіл. До речі, 

все тут лишилося, як і було. Давайте я прочиню віконниці, й ви самі по
бачите...

— Зачекайте!
Рультабій повернувся в лабораторію, зачинив віконниці обох вікон і 

двері до передпокою. Ми опинилися в цілковитій темряві; тоді він запалив 
воскового сірника, вручив його татусеві Жаку й попросив одійти досеред 
Жовтої кімнати, туди, де горів тої ночі нічник.

Старий, узутий у повстяні капці, бо, як завжди, свої сабо лишив у пе
редпокої, зайшов до Жовтої кімнати, тримаючи воскового сірника, й ми 
при світлі блимавого вогника розгледіли розкидані по підлозі речі, ліжко в 
кутку, а навпроти нас, ліворуч, люстро, яке висіло на стіні біля ліжка. Ог
ляд тривав недовго.

— Досить, — сказав Рультабій. — Можете прочинити віконниці.
— Але не заходьте, — попросив татусь Жак, —< бо ви ризикуєте своїми 

черевиками. Слідчий наказував нічого не чіпати, дарма що він тут уже все 
оглянув.

Старий одхилив віконниці. Мертвотно-блідувате світло освітило шафра
нового кольору стіни й лиховісний розгардіяш, що панував у кімнаті. Ла
бораторія та передпокій були вистелені кахлями, тим часом Жовта кімна
та мала дерев’яну підлогу, — майже всуціль укриту жовтою рогожею, що 
сягала й під ліжко, й під туалетний столик, — то були єдині меблі, які ли
шилися на місцях. Круглий стіл посеред кімнати, нічний столик та обидва 
стільці були перекинуті. Проте це не заважало розгледіти на рогожі велику 
пляму крові, що натекла, як пояснив наш татусь Жак, з рани на скроні 
панни Станжерсон. До того ж краплі крові були помітні скрізь, де ступав 
злочинець, лишаючи по собі виразні чорні відбитки здоровенних підошов. 
Усе свідчило про те, що кров юшила з рани того чоловіка, який лишив на 
стіні, обіпершись об неї на якусь хвилину, відбиток закривавленої долоні. 
На стіні можна було розгледіти й інші відбитки тої ж руки, але вже не такі 
чіткі.

Я не зміг стриматися й гукнув:
— Гляньте-но! Бачите цю кров на стіні? Людина, яка так міцно прити- 

сла сюди руку, нічого не бачила в темряві і, поза всяким сумнівом, гадала, 
що штовхає двері. Злочинець сподівався їх відчинити! Ось чому з такою си
лою натискав, лишаючи на жовтих шпалерах свій автограф. Не думаю, щоб 
на світі було багато рук, схожих на цю! Вона велика, широка, всі пальці 
майже однакові завдовжки. А великого пальця бракує! Ось перед нами 
відбиток долоні. Прослідкуймо, куди веде слід, — вів я далі, — і переко
наємось, що, зіпершись на стіну, він її обмацав і, думаючи, ніби знайшов 
двері, потягся до замка...

— Так-то воно так, — вишкірив зуби Рультабій, — проте ні на Замку, ні 
на защіпці немає слідів крові!

— Ну то й що? — відказав я, пишаючись власною проникливістю. — Він 
міг би одчинити замок і защіпку лівою рукою — це цілком імовірно, якщо 
права поранена...

— Та нічого він не відчиняв! — заволав татусь Жак. — Ми ще з глузду 
не зсунулися! Й були аж учотирьох, коли висаджували двері.

— Що за дивна рука! Ви лишень подивіться, що за-дивна рука! — не вга
вав я.

— Рука як рука, — озвався Рультабій, — просто її малюнок деформова
ний внаслідок того, що вона ковзала по стіні. Чоловік витирав поранену 
руку об стіну! А на зріст він має бути близько метра вісімдесяти.
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— З чого ви робите такий висновок?
— З висоти, на якій лишився відбиток.
Потому мій друг заходивсь оглядати дірочку від кулі на стіні.
— Куля була випущена прямо, — заявив Рультабій. — Не знизу й не згори.
І ще він звернув увагу на те, що дірка на кілька сантиметрів нижче од

відбитка закривавленої руки.
Рультабій повернувся до дверей і почав вивчати замок та защіпку. Він 

підтвердив, що двері справді були висаджені ззовні, бо замок і защіпка так 
і лишилися замкненими на виламаних дверях, а завіси були майже вирвані 
й ледве трималися.

Юний репортер газети «Епок» уважно вивчив їх, потім узявся до две
рей: оглянув їх з обох боків, переконався, що ззовні замок не можна ні 
відімкнути, ні замкнути, а також перевірив ключа, який стирчав у замковій 
щілині зсередини кімнати. Ще раз переконався: коли ключа встромлено 
зсередини, ззовні двері неможливо відчинити іншим ключем. Нарешті, пе
ресвідчившись, що в дверях немає жодного автоматичного замка і що, ко
ротше кажучи, вони являють собою найзвичайнісінькі двері з надійним 
замком та защіпкою, які лишилися зачиненими, Рультабій зронив слова:
, — Оце вже краще!

Після цього сів на підлогу, поспішливо скинув черевики й у самих 
шкарпетках увійшов до кімнати. Перш за все нахилився над перекинути
ми меблями й надзвичайно доскіпливо їх оглянув. Ми мовчки спостеріга
ли. Татусь Жак повторював час од часу з усе більшою іронією:

— Гай-гай, юначе! Гай-гай! Навіщо ви так мордуєтесь?!
Та Рультабій раптом підвів голову:
— Ви сказали чисту правду, татусю Жаку. Ваша господиня й справді не 

була зачесана на прямий проділ, як я, старий телепень, попередньо припу
скав. — І, гнучкий, як змія, він ковзнув під ліжко.

— Ви тільки подумайте, — не вгавав татусь Жак, — адже вбивця ховав
ся під ліжком! О десятій годині, коли я ввійшов зачинити віконниці й за
палити світло, він уже там причаївся, бо ні пан Станжерсон, ні панна Ма
тильда, ні я сам більше не виходили з флігеля.

З-під ліжка почувся голос Рультабія:
— Татусю Жаку, о котрій годині професор та його дочка повернулися 

до лабораторії, щоб більше її не залишати?
— О шостій годині.
— Так, звичайно, він був тут... Це точно... До того ж це єдине місце, де 

він міг сховатися. Коли ви всі вчотирьох удерлися до кімнати, то чи зазир
нули сюди? — пролунало запитання з-під ліжка.

— Ще б пак, зараз же! Ми навіть спершу повністю його відсунули, а 
потім вже поставили на місце.

— А між матрацами дивились?
— На ліжку був лише один матрац. На нього й поклали панну Станжер

сон. Професор із консьєржем мерщій винесли його до лабораторії. А під 
матрацом була лише металева сітка, яка нічого й нікого приховати не мог
ла. До того ж нас було четверо, й мови бути не може, щоб ми щось прога
вили — адже кімнатка маленька, меблів мало, а надвірні двері флігеля — 
замкнені.

Я насмілився запропонувати гіпотезу:
— Можливо, він зник разом із матрацом! Приміром, сховавшись у мат

рац! Будь-що можливо в такій загадковій історії! Професор Станжерсон був 
у розпачі так само, як і консьєрж, тож вони могли незчутися, що несуть 
подвійний вантаж. А якщо при тому консьєрж був спільником — і поготів! 
Це не більш як гіпотеза, але вона багато чого пояснила б, зокрема — 
відсутність у лабораторії та передпокої слідів підошов, наявних у Жовтій 
кімнаті.Коли панну транспортували до замку, матрац могли на хвильку ли
шити поблизу вікна, що й дало злочинцеві можливість утекти...

— Ну а далі, що далі? — зареготав з-під ліжка Рультабій.
Трохи ображений, я відповів:
— А що далі — невідомо... Можливо все, що завгодно...
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Татусь Жак докинув:
— Таке саме спало на думку й слідчому, й він наказав уважно оглянути 

матрац. Потім змушений був посміятися зі свого припущення, мій пане, як 
оце ваш приятель сміється, бо в матраці аж ніяк не виявили подвійного 
дна. До того ж, якби в матраці ховалася людина, її було б видно!

Тоді я теж вирішив із себе посміятися, хоча тільки згодом зрозумів, яку 
нісенітницю бовкнув. Але ж де починається й де закінчується нісенітниця 
в такій справі?!

Мабуть, лише мій друг здатний був відповісти на це запитання, й ніхто, 
окрім нього!..

— Скажіть-но, — гукнув він, і досі плазуючи під ліжком. — А хто зсу
нув цей килимок?

— Ми й ізсунули, — відказав татусь Жак. — Коли не побачили вбивці, 
то подумали, чи немає якоїсь дірки в підлозі...

— Дірки тут немає. А льох у вас є?
— Ні, льоху також немає. Адже це не зупинило пана слідчого, а надто 

його секретаря; вони обнишпорили одну по одній кожну мостину підлоги, 
немов під нею розташовано цілу пивницю.

В цю хвилину репортер виліз із-під ліжка й на мить застиг. Очі його 
блищали, ніздрі роздувалися, як у молодого звіра, що причаївсь у засідці 
й вислідив здобич. Я не міг знайти кращого порівняння ні з чим іншим, 
як з молодим хижаком, що полює на дичину... А він і справді немов узяв 
слід тієї людини, яку заприсягнувся вполювати для свого хазяїна, голов
ного редактора газети «Епок», бо не треба забувати, що наш Жозеф Руль- 
табій був журналістом! Та само плазом він обнишпорив усі чотири кутки 
кімнати, лазив скрізь, обнюхав геть усе, що бачили й ми і вважали незна
чущим.

Туалетний столик являв собою звичайнісіньку дошку на чотирьох 
ніжках і не міг правити навіть за тимчасову схованку. Одежної шафи зовсім 
не було — гардероб панни Станжерсон містивсь у замку.

Рультабій пройшовся руками й мало не носом по всіх стінах, усуціль 
змурованих із доброї цегли. Потому його спритні пальці взялись обмацувати 
жовті шпалери, він видряпався під самісіньку стелю: щоб дістати до неї, 
йому довелося встановити стільця на туалетний столик; отак на цій хитро
мудрій драбині він обстежив усю стелю. Покінчивши зі стелею, де уважно 
вивчив слід другої кулі, Рультабій узявся до вікна — тепер черга дійшла до 
віконниць та грат, міцних і неушкоджених. Врешті полегшено зітхнув — чи 
не від задоволення! — й сповістив, що «тепер він спокійний».

— Ви тільки уявіть собі, нашу бідолашну панну вбивали, а вона була 
замкнена! — простогнав татусь Жак. — І кликала нас на допомогу?!

— Так, — проказав юний репортер, витираючи зрошене потом чоло. — 
Жовта кімната, Їй-Богу, була замкнена,, мов банківський сейф!

— Ось чому, — підхопив я, — ця таємниця найзагадковіша з усіх відо
мих, які я знаю, навіть породжених письменницькою уявою. Сам Едгар По 
в «Убивстві на вулиці Морг» не додумався до чогось подібного! Щоправда, 
місце злочину теж було замкнене, але принаймні лишалося вікно, крізь яке 
міг проникнути вбивця, в тому випадку — горила...1 А тут не йдеться про 
жоден, нехай який завгодно вузький отвір! За умови, що двері й вікно бу
ли зачинені, в чому ми пересвідчились, до приміщення й муха не влетіла б 
і з нього не вилетіла б!

— Свята правда! Свята правда! — підтакнув Рультабій, увесь час вити
раючи піт з чола, який котився, видимо, не так від нещодавніх фізичних 
зусиль, як від сильного розумового напруження. — Свята правда! Це вели
ка й чудова й надзвичайно цікава таємниця!

— Навіть Божа Тварючка, — белькотів татусь Жак, — сама Божа Тва-

1 Конан Дойл описує схожу таємницю, якщо можна так висловитися, в оповіданні «Стро
каті стрічка». У замкненій кімнаті сталося жахливе вбивство. Куди подівся злочинець? Ш ер
лок Холмс негайно його викриває, бо помічає у кімнаті вентиляційний отвір завбільшки з 
п ’ятак, достатній, одначе, шоб туди пролізла гадюка. (Прим, авт.)

118



рючка, й та, якби вчинила цей злочин, не змогла б утекти... Цитьте, слу- 
хайте-но!.. Чуєте?

Татусь Жак, удивляючись крізь вікно в сусідній ліс, дослухався до чо
гось.

— Вона пішла геть, — нарешті вимовив він. — Доведеться її порішити... 
Надто воно зловісне, це створіння... Хоча й Божа Тварючка... Щоночі при
ходить на могилку святої Женев’єви, й ніхто не насмілюється її зачепити, 
бо всі бояться, щоб мати Навколішниця не прокляла...

— А який він завбільшки, той кіт Божа Тварючка?
— Не менший за собаку, за гладкого басета. Справжня потороча, мушу 

вам сказати! Я ж, лишенько моє, не раз себе питав, чи це не той котюга 
своїми пазурами вп’явся панночці в горло!.. Але Божа Тварючка не носить 
шкарбунів, не бабахкає з револьвера, не має таких ручиськ! — заволав та
тусь Жак, покивуючи на червоні відбитки на стіні. — До того ж, якби во
на перебувала в кімнаті або ж у флігелі, ми б її побачили, так само поба
чили б, як і людину!

— Авжеж, — докинув я. — Ще до того, як приїхав і подивився на Жов
ту кімнату, я теж питав себе, чи це не котяра матінки Навколішниці...

— І ви теж?! — вигукнув Рультабій.
— А ви хіба ні?
— Я — ні, жодного разу... Прочитавши статтю в «Матен», я збагнув, що 

про тварину не може бути й мови. А тепер можу заприсягтись: тут відбула
ся жахлива трагедія... Але чому ви й слова не кажете про берет та носови
чок, татусю Жаку?

— А що казати? Слідчий їх забрав, — не без вагання відповів старий.
Зберігаючи дуже серйозний вираз обличчя, репортер мовив:
— Щодо мене, то я не бачив ні того носовичка, ні берета. Проте можу 

описати вам, які вони на вигляд.
— Ет, у такому разі ви добрячий проноза. — Й татусь Жак кахикнув, 

щоб приховати своє зніяковіння.
— Це був великий синій носовичок із червоними смугами, а берет — 

старий, баскський, такий, як оце ваш. — Рультабій кивнув на голову ста
рого слуги.

— І справді так! То ви чаклун!
Татусь Жак спробував засміятись, але це йому не вдалося.

• — Як ви здогадалися, що носовичок був саме синій із червоними сму
гами?

— Бо якби він не був синій із червоними смугами, ви б його просто не 
знайшли!

Не звертаючи більше уваги на татуся Жака, мій друг витяг з кишені ар
куш паперу та ножиці, нахилився над відбитками ніг на підлозі, приклав 
аркуш до одного із слідів і заходився вирізувати. В такий спосіб він одер
жав чітку паперову викрійку підошви, яку передав мені й попросив не за
губити.

Потому повернувся до вікна і, вказавши татусеві Жаку на Фредеріка 
Ларсана, який і далі ходив берегом ставка, поцікавився, чи не приходив 
поліцай сюди, «попрацювати в Жовтій кімнаті».

— Ні! — відповів Робер Дарзак, який не зронив жодного слова відтоді, 
як Рультабій віддав йому обгорілий клаптик паперу. — Він твердить, 
буцімто йому немає потреби оглядати Жовту кімнату, мовляв, убивця вий
шов у найзвичайнісінький спосіб, і сьогодні ввечері він пообіцяв нам усе 
розтлумачити.

Почувши ці слова, Рультабій — небачена річ! — пополотнів.
— Невже Фредерік Ларсан уже розгадав таємницю, яку я лише пере

дчуваю?! — прошепотів він. — Фредерік Ларсан знає свою справу... доб
ре знає... і я захоплююся ним... Але сьогодні йдеться не тільки про це.. 
Діло ділом, а тут потрібно перевершити самого себе... перевершити те, 
чого вчить досвід. Передусім необхідно бути логічним, і не просто 
логічним, а вподібнитися самому Всевишньому, щоб можна було розкла
сти все по полицях, щоб усе стало зрозумілим, як двічі два — чотири!
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Йдеться про те, щоб міркувати розумно, а головне — почати з потрібно
го кінця!

І репортер побіг до виходу, знавіснівши від самої думки про те, що ве
ликий, славетний Фред може раніше за нього розгадати таємницю Жовтої 
кімнати.

Мені пощастило його наздогнати лише на порозі флігеля.
— Та заспокойтеся, — сказав я. — Чим ви невдоволені?
— Навпаки, — зізнався він і глибоко зітхнув, — я дуже задоволений. Я 

багато дечого знайшов...
— Щось морального плану чи матеріального?
— І морального, й матеріального. Подивіться хоча б на це...
І він витяг з кишені жилета згорнутий аркушик паперу, який поклав ту

ди, либонь, під час своєї мандрівки під ліжко. У згортку лежала білява 
жіноча волосина.

РОЗДІЛ VIII,
у якому слідчий допитує панну Станжерсон

Не минуло й п’яти хвилин, як Жозеф Рультабій уже нахилився над 
слідами, що їх було виявлено в парку, попід самим вікном передпокою, але 
в цей час ми побачили чоловіка, мабуть, челядника із замку, який 
неспішливо йшов до нас і кричав Роберу Дарзаку, який саме виходив із 
флігеля:

— Ви знаєте, пане Робере, слідчий допитує зараз панну!
Робер Дарзак пробурмотів нам якесь вибачення й побіг до замку. Челяд

ник подався за ним.
— Цікаво, — сказав я. — Коли мрець починає говорити...
— Треба про все дізнатись, — пожвавішав мій друг. — Ходімо до замку.
І він потяг мене за собою. Проте у вестибюлі дорогу нам заступив жан

дарм. Ми змушені були Зачекати.
А тим часом у кімнаті потерпілої відбувалося таке: сімейний лікар, 

дійшовши висновку, шо панні Станжерсон набагато покращало, але все- 
таки побоюючись можливості фатального кінця, визнав за свій обов’язок 
поінформувати про це слідчого... І той вирішив негайно її допитати. Під 
час цього короткого допиту були де Марке, його секретар, професор Стан
жерсон і лікар. Пізніше, вже на суді, мені випало прочитати протокол то
го допиту. Ось він, з притаманною будь-якому допитові юридичною 
сухістю.

«Запитання. Чи не могли б ви, панно, якщо вас це не дуже стомить, 
повідомити деякі необхідні подробиці жахливого замаху, жертвою якого ви 
стали?

Відповідь. Я почуваюся значно краще й розповім вам усе, що знаю. Ко
ли я ввійшла до своєї кімнати, то не помітила нічого незвичайного.

Запитання. Даруйте, панно, якщо дозволите, я поставлю вам кілька за
питань, а ви на них відповісте. Це вас менше втомить, аніж довга роз
повідь.

Відповідь. Прошу.
Запитання. Який розпорядок був у вас того дня? Я просив би вас вик

ласти його якомога точніше, якомога детальніше. Мені б хотілося, якщо 
ваша ласка, простежити за кожним вашим кроком.

Відповідь. Я прокинулася пізно, о десятій ранку, бо ми з батьком повер
нулися пізньої ночі з прийому, який давав президент республіки на честь 
делегації Академії наук із Філадельфії. Коли я о пів на одинадцяту вийш
ла із своєї кімнати, батько вже був у лабораторії. Ми з ним попрацювали 
разом до дванадцятої, потім зробили півгодинну прогулянку парком, обіда
ли в замку. Пообіді, як завжди, півгодини погуляли. Повернулися до лабо
раторії о пів на другу. Там застали покоївку, яка щойно прибрала мою 
кімнату. Я дала їй кілька вказівок, і вона одразу ж вийшла із флігеля, а я 
повернулася до батька працювати. О п’ятій годині ми знову пішли погуля
ти, після цього попили чаю.
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Запитання. Чи входили ви до своєї кімнати перед цією останньою про
гулянкою?

Відповідь. Ні, в кімнату входив батько, щоб, на моє прохання, взяти мо
го капелюшка.

Запитання. І він не помітив там нічого підозрілого?
Професор Станжерсон. Авжеж, ні.
Запитання. Врешті, можна бути майже певним, що на той час нападни

ка ще не було під ліжком. Коли ви пішли, двері Жовтої кімнати лишили
ся незамкнені?

Відповідь. Так, адже в цьому не було жодної потреби...
Запитання. Як довго ви з паном Станжерсоном були відсутні?
Відповідь. Десь годину...
Запитання. Немає сумніву, що той саме в цей час і проник до кімнати. 

Але в який спосіб? Цього ми не знаємо. В парку повно слідів, та всі вони 
ведуть з вікна передпокою й жоден — у зворотному напрямку. Чи не звер
нули ви уваги, виходячи з батьком: вікно передпокою було відчинене?

Відповідь. Цього я не пам’ятаю.
Професор Станжерсон. Воно було зачинене.
Запитання. А коли ви повернулися?
Панна Станжерсон. Я не звернула уваги.
Професор Станжерсон. Воно лишалося зачиненим, дуже добре це 

пам’ятаю, я навіть сказав доньці: «Слід було б татусеві Жаку його відчини
ти, поки ми ходили».

Запитання. Дивина! Дивина! Згадайте лишень, професоре, що татусь 
Жак під час вашої відсутності, перед тим як піти, його відчинив! Тож о 
шостій годині ви повернулися й приступили до роботи?

Відповідь. Так.
Запитання. І вже не виходили з лабораторії аж до того моменту, як 

пішли до своєї кімнати?
Професор Станжерсон. Ні я не виходив, ні моя дочка. В нас була така 

термінова робота, що ми й хвилини не гаяли. Навіть про все інше забува
ли.

Запитання. Ви вечеряли в лабораторії?
Відповідь. Так, із тих самих міркувань.
Запитання. Маєте за звичай вечеряти в лабораторії?
Відповідь. Ні, ми там рідко їмо.
Запитання. Вбивця не міг знати, що того вечора ви вечерятимете в ла

бораторії?
Професор Станжерсон. Боже милий, ні в якому разі... Бо це ж о шостій 

годині, коли ми з дочкою верталися до флігеля, мені спало на думку пове
черяти в лабораторії. В цей момент до нас підійшов мій лісничий і нена
довго затримав мене, попросив негайно оглянути ліс, який я визначив пу
стити на порубку. Я аж ніяк не міг це зробити за браком часу й відклав цей 
клопіт на завтра. Попросив лісничого, бо він ішов до замку, попередити 
мажордома, що ми вечерятимемо в лабораторії. Лісничий подався викону
вати моє доручення, а я пішов до дочки, якій віддав ключа від флігеля: во
на лишила його в дверях; вона вже сиділа за роботою.

Запитання. О котрій годині ви, панно, лишили батька за роботою й 
пішли до своєї кімнати?

Відповідь. Опівночі.
Запитання. Чи заходив увечері до Жовтої кімнати татусь Жак?
Відповідь. Так, щоб зачинити віконниці й запалити нічника, як і щове

чора...
Запитання. Він не помітив нічого підозрілого?
Відповідь. Він би нам сказав. Татусь Жак добра людина і дуже мене лю

бить.
Запитання. Ви твердите, пане Станжерсон, що після того татусь Жак не 

виходив з лабораторії й невідлучно лишався з вами?
Професор Станжерсон. Абсолютно. Ця людина не викликає жодної 

підозри.
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Запитання. Панно, коли зайшли до своєї кімнати, ви одразу ж замкну
ли двері на ключ та на защіпку? Чи не надто застережливо, якщо зважити, 
що ваш батько і ваш служник були поряд? Чи не випливає з цього, що ви 
чогось боялись?

Відповідь. Батько невдовзі мав повернутися до замку, а татусь Жак пішов 
би спати. Втім, я справді дечого побоювалась.

Запитання. І щось вас так страхало, що ви взяли пістолет татуся Жака, 
нічого йому про це не сказавши?

Відповідь. Так, я не хотіла нікого лякати, тим паче що мої побоювання 
могли виявитися суто дитячими.

Запитання. Що саме вас так лякало?
Відповідь. Не можу вам точно сказати... Але вже кілька ночей мені зда

валося, що я чую в парку, і за огорожею, і біля флігеля якісь незвичні шу
ми: часом чиїсь кроки, потріскування гілок. Уночі напередодні злочину, 
коли, повернувшись з Єлисейського палацу, лягла пізно, близько третьої 
ранку, я трохи постояла біля вікна і мені здалося, начебто бачу тіні...

Запитання. Скільки тіней?
Відповідь. Дві тіні, які тинялися біля ставка. Потім місяць сховався, і 

нічого не стало видно. В цю пору року я звичайно перебираюся до своїх 
зимових покоїв і переходжу на інший ритм життя. Але цього року виріши
ла не залишати флігеля, аж поки батько закінчить доповідь для Академії 
наук за підсумками своїх праць, присвячених розпаду матерії. Я не хотіла, 
щоб ця фундаментальна праця, яка за кілька днів мала бути закінчена, 
зірвалася через якісь зміни. Сподіваюсь, ви розумієте, що мені анітрохи не 
хотілося лякати батька своїми дитинними побоюваннями, а татусеві Жаку 
я нічого не сказала, бо він би не втримав язика на припоні. Так або так, 
але я знала, що татусь Жак зберігає пістолета в тумбочці, тому, коли він 
удень кудись відлучився, притьмом піднялась у мансарду, взяла зброю й 
сховала її в шухляді свого нічного столика.

Запитання. Як ви гадаєте, у вас є вороги?
Відповідь. Жодного.
Запитання. Чи усвідомлюєте ви, панно, що вжиті вами запобіжні захо

ди не можуть не викликати подиву?
Професор Станжерсон. Справді, дитя моє, вони таки дивні.
Відповідь. Я так не вважаю. Кажу вам: дві ночі поспіль щось мене непо

коїло, щось непокоїло...
Професор Станжерсон. Ти мусила мені про це сказати! Я тебе не ро

зумію! Ми могли б уникнути лиха!
Запитання. Замкнувши двері Жовтої кімнати, ви лягли?
Відповідь. Так, я була дуже втомлена, тому відразу ж заснула.
Запитання. Нічник погасили?
Відповідь. Ні, але світло від нього дуже слабке.
Запитання. А тепер, панно, розкажіть нам, що ж сталося?
Відповідь. Не знаю, чи довго я спала, але раптом прокинулась... І страш

но закричала...
Професор Станжерсон. Так, жахливий крик... «Тримайте вбивцю!» Він 

ще й досі бринить у мене у вухах...
Запитання. Чому ви кричали?
Відповідь. Я побачила якогось чоловіка. Він кинувся на мене, схопив за 

горло і почав душити. Я вже почала задихатися, аж раптом у напіввису- 
нутій шухляді нічного столика намацала схований там револьвер. На щас
тя, він був заряджений. У цю мить чоловік скинув мене з ліжка на підло
гу й замахнувся, цілячись у голову якимось дрючком. Я вистрілила. І зараз 
же відчула сильний удар, жахливий удар по голові. Все це, пане слідчий, 
відбулося дуже швидко. Більше я нічого не пам’ятаю.

Запитання. Невже більше нічого? Ви не маєте жодного уявлення, яким 
чином чоловік зумів вийти з вашої кімнати?

Відповідь. Поняття не маю... Я більше нічого не знаю. Людина, коли 
вмирає, не може знати, що коїться навкруги.

Запитання. Цей чоловік був високий чи низький?
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Відповідь. Я бачила лише тінь, але вона видалася мені велетенською...
Запитання. Чи можете ви нам дати ще якісь свідчення?
Відповідь. Я більш нічого не знаю. Чоловік накинувся на мене, я в ньо

го вцілила... Більш мені нічого не відомо...»

На цьому закінчувався допит панни Станжерсон. Жозеф Рультабій тер
пляче чекав на Робера Дарзака. Той не забарився прийти.

Він слухав допит із суміжної кімнати й прийшов, щоб переказати його 
нашому другові з великою точністю, виявивши при цьому прекрасну 
пам’ять, але головне, що мене найбільше вразило, — виказавши повну го
товність усе переповісти. Завдяки нотаткам, що їх робив поспіхом олівцем, 
він зміг майже дослівно відтворити всі запитання й відповіді.

По щирості, пан Дарзак поводився як секретар мого юного друга, як 
людина, котра ні в чому не могла відмовити йому. Більше того: здавалося, 
ніби він працює на Рультабія.

Той факт, що вікно було зачинене, приголомшив репортера так само, як 
і слідчого. Крім того, Рультабій попросив Дарзака ще раз повторити роз
порядок того драматичного дня в тому вигляді, в якому пан і панна Стан- 
жерсони виклали його слідчому. Рультабія дуже зацікавила обставина, що 
вони вечеряли в лабораторії, й він змусив Дарзака двічі повторити те місце, 
де з’ясувалося, що лише лісничий знав про намір професора та його доч
ки повечеряти в лабораторії.

Коли Дарзак замовк, я сказав:
— Ото вже допит! Не дуже він посунув справу вперед...
— Так, — погодився Робер Дарзак, — тепер усе тільки ускладнилось.
— Ні, загадка прояснюється, — замислено мовив Рультабій.

РОЗДІЛ IX 
Репортер та поліцай

Утрьох ми поверталися до флігеля. За сто метрів од будівлі репортер зу
пинив нас і, киваючи на купку дерев праворуч, сказав:

— Оно звідти вийшов убивця, коли прокрадався до флігеля.
Навкруги росли старі дуби, й тому я запитав, чому вбивця обрав саме ці

дерева. Рультабій відповів, кивнувши на стежку, що вели з-попід заростей 
до ганку флігеля.

— Як бачите, ця стёжка посилана гравієм. Тож чоловік неодмінно скори
стався саме нею, щоб зайти до флігеля: на м’якій землі не знайдено жодних 
слідів, а крил ця людина не має. Він таки йшов пішки, але по гравію, на 
якому не залишаються сліди. Гравій топтало багато ніг, бо ця стежка — най- 
коротша між флігелем і замком. Щодо заростей, то це були вічнозелені кущі 
лавру та бересклету, в яких убивця знайшов прихисток і дочекався слушної 
хвилини, щоб улізти до флігеля. Він побачив, як вийшли спочатку професор 
Станжерсон з дочкою, а потім і татусь Жак. Гравій на стежці доходив аж до 
вікна. Сліди, які ми щойно бачили, йшли паралельно муру; вони свідчили 
про те, що він міг в один стрибок опинитися під вікном передпокою, яке та
тусь Жак лишив одчиненим. Тоді підгягся на руках і опинивсь у передпокої.

— Врешті, цілком можливо... — погодився я.
— Як це так «врешті»! Чому це «врешті»? — розлютився раптом Руль

табій. — Чому це ви кажете «врешті, цілком можливо»?
Я благав його не гніватись, але він був надто розлючений, щоб дослуха

тися, мовляв, його тішить ота обережність, із якою деякі люди, такі, як я, 
звичайно з підхідцем розглядають найпростіші питання й ніколи не нава
жуються твердо сказати «так» або «ні». Зрештою всі їхні міркування при
зводять до жалюгідного результату, досягти якого було б нескладно і в то
му випадку, якби природа забулася вкласти до їхньої черепної коробки де
щицю сірої речовини.

Я навіть образився, тоді мій юний друг узяв мене під руку і примирли
во запевнив, що мав на увазі аж ніяк не мене і що не слід забувати про ту 
велику повагу, яку він до мене почуває.
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— Все ж погодьтеся, — провадив Рультабій, — це ж справжнісінький 
злочин — не робити логічних висновків, якщо можеш їх зробити! Якщо 
я не зважатиму на гравій, мені доведеться придумувати якусь повітряну 
кулю! А наука керованого повітроплавання ще не сягнула так далеко, щоб 
я міг уявити вбивцю, який спустився з неба! Тож ніколи не кажіть «мож
ливо» у випадку, коли інакше й бути не може. Тепер ми знаємо, що чо
ловік уліз у вікно, і знаємо, в який час це сталося. Він уліз між п’ятою й 
шостою годинами, коли професор із дочкою пішли на прогулянку. О пів 
на другу, коли покоївка прибрала Жовту кімнату, а професор із донькою 
повернулися з пообідньої прогулянки, вбивці під ліжком ще не було (зви
чайно, якщо не вважати покоївку спільницею). Що на це скажете, пане 
Дарзак?

Робер Дарзак похитав головою й запевнив, що ручається за покоївку, то 
вельми порядна й вірна служниця.

— До того ж о п’ятій годині професор Станжерсон заходив до кімнати 
взяти капелюшок своєї доньки, — додав він.

— Так, ще й це, — мовив Рультабій.
— Той чоловік заліз до флігеля під час вечірньої прогулянки Станжер- 

сонів, це я припускаю, — втрутився я. — Але для чого він зачинив вікно, 
адже це мусило привернути увагу того, хто його відчиняв?

— Можливо, вікно було зачинене не відразу, — роздумував уголос мо
лодий журналіст. — /  якщо той справді зачинив вікно, то зробив це через ви
гин стежки, посипаної гравієм, за двадцять п 'ять метрів од флігеля, а та
кож тому, що в тому місці височать три дуби.

— Що ви хочете цим сказати? — запитав Робер Дарзак, який ішов за 
ним слідом і слухав з якоюсь майже пожадливою цікавістю.

— Я вам поясню це пізніше, шановний, коли визнаю, що настав слуш
ний момент. Але, гадаю, це найважливіше з того, що я сказав досі, якщо, 
звичайно, моя гіпотеза підтвердиться.

— А в чому полягає ваша гіпотеза?
— Ви ніколи цього не знатимете, якщо вона не підтвердиться. Бачте, 

справа надто серйозна, щоб я міг висловлювати свої здогади вголос.
— Чи маєте ви бодай якісь підозри, хто ж убивця?
— Ні, я не знаю, хто вбивця, але не сумнівайтеся, пане Дарзак, я про 

це неодмінно дізнаюся.
Мушу констатувати, що Робер Дарзак був дуже схвильований. І я мав 

підозру, що твердження Рультабія аж ніяк йому не сподобалося. «Тоді, як
що він справді побоювався, що вбивцю знайдуть, — подумки запитував я 
себе, — чому ж він допомагав репортерові шукати його?» Мабуть, у мого 
юного друга склалося таке саме враження, бо він раптом запитав:

— Сподіваюсь, ви не проти того, щоб я знайшов убивцю, пане Дарзак?
— Ну . що ви! Я ладен убити його власноручно! — вигукнув наречений 

панни Станжерсон з таким запалом, що я аж отетерів.
— Вірю вам, — серйозно відгукнувся Рультабій. — Але ви не відповіли 

на моє запитання.
Ми якраз проходили повз ті дерева, про які нам щойно говорив юний 

репортер; я зайшов у зарості й виявив виразні сліди: якась людина там 
справді ховалася. Рультабій знову мав рацію.

— Авжеж! Авжеж! — мовив він. — Ми маємо справу із особою з плоті й 
крові, яка послуговується тими самими засобами, що й ми, тому все по
винно стати на місце.

Промовляючи це, він попросив у мене паперову викрійку ступні, яку 
віддав був на зберігання, і приклав її до одного дуже чіткого сліду під де
ревом. Потім випростався зі словами:

— Хай йому чорт!..
Я гадав, що він тепер візьметься вивчати сліди, які залишив убивця на 

всьому шляху втечі, — від самого вікна передпокою, але Рультабій потяг 
нас ліворуч, мовляв, нема чого брьохатись у тій багнюці, він і так знає, як 
убивця втікав.

— Він дійшов до кінця муру, за п’ятдесят метрів звідси, перестрибнув
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через огорожу й рів. Дивіться, онде прямо стежка, що веде до озера. Це 
найкоротша дорога, якою можна вийти з маєтку до озера.

— Звідки ви знаєте, що він пішов до озера?
— Бо Фредерік Ларсан із самісінького ранку товчеться круг озера. Пев

но, знайшов там вельми цікаві сліди.
За кілька хвилин ми були біля озера.
Це було невеличке мулисте водоймище, береги якого поросли очеретом. 

На плесі де-не-де плавало пожухле латаття. Великий Фред, імовірно, поба
чив нас, але, судячи з усього, ми його мало цікавили, бо й далі кінчиком 
свого ціпка ворушив на землі щось, чого ми не бачили.

— Дивіться, — мовив Рультабій, — ось іще сліди втечі. Вони йдуть по
над берегом, вертаються, знову з’являються і врешті остаточно зникають за 
поворотом стежки, що виходить на дорогу до Епіне. Ну а далі — Париж.

— Чому ви так думаєте? — втрутився я. — Адже на стежці слідів не вид
но!

— Чому? Подивіться-но сюди! Саме цих слідів я й чекав! — вигукнув 
Рультабій, вказуючи на дуже виразні відбитки елегантних черевиків.

Він звернувся до Фредеріка Ларсана:
— Пане Фреде, ці «елегантні» сліди залишились на дорозі з того часу, 

як було скоєно злочин?
— Так, хлопче, так. їх було ретельно вивчено, — озвався Фред, не підво

дячи голови. — Ось бачите, тут є сліди, що ведуть сюди, і є інші, які ве
дуть звідси...

— Отже, цей чоловік мав велосипед! — скрикнув репортер.
Побачивши сліди велосипедних шин, які йшли паралельно слідам еле

гантних черевиків, я вирішив і собі втрутитися:
Наявність велосипеда пояснює зникнення грубих черевиків убивці, — 

сказав я. — Убивця в грубих черевиках сів на велосипед. Його спільник, 
чоловік в елегантному взутті, чекав на березі з велосипедом. Чи можемо ми 
припустити, що вбивця діяв за настановами чоловіка в елегантних череви
ках?

— Ні! Ні! — заперечив Рультабій, загадково посміхаючись. — Я чекав на 
ці сліди від самого початку. Тепер я їх знайшов і вам їх не лишу. Це сліди 
вбивці!

— Як же бути з тими іншими, від грубих шкарбунів?
— Це теж сліди вбивці!
— Виходить, їх було двоє?
— Ні! Він був один і спільника не мав.
— Вітаю! Вітаю! — гукнув здалеку Фредерік Ларсан.
— Дивіться, — вів далі юний репортер, киваючи на сліди грубих чере

виків. — Чоловік сів тут і зняв шкарбуни, які він взував, щоб завести 
слідство в оману, поза всяким сумнівом, прихопивши їх із собою, пере
взувся й спокійнісінько діставсь пішки до шосе, ведучи велосипед рукою. 
Він не наважився їхати велосипедом по цій розмитій дощем стежці. 
Врешті, про це свідчить легкий і непевний слід шин на стежці, хоч земля 
там досить м’яка. Якби на велосипеді сиділа людина, колеса б глибоко 
вгрузли В фунт. Ні, ні, тут діяв лише один злочинець. І він ішов пішки!

— Браво! Браво! — знову вигукнув великий Фред.
, І раптом, підійшовши до нас, він зупинився перед Робером Дарзаком і 

кинув йому:
— Якби ми мали тут велосипед, то могли б переконатися, чи правильні 

висновки цього молодика, пане Дарзак. Ви не знаєте часом, чиє в замку ве
лосипед?

— Ні, — відповів Робер Дарзак, — велосипеда немає. Свій я чотири дні 
тому відвіз до Парижа, коли приїжджав сюди востаннє.

— Шкода, — крижаним тоном відказав Фред і, обернувшись до Рудь- 
табія, зауважив: — Якщо так триватиме й далі, ви побачите, що ми дійде
мо однакових висновків. Чи є у вас думка, в який спосіб нападник вийшов 
із Жовтої кімнати?

— Так, думка є...
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— В мене теж є, — вів далі Фред, — мабуть, така ж сама, як і в вас. У 
цій справі інших міркувань і бути не може. Я чекаю приїзду свого шефа, 
щоб викласти свою думку перед слідчим.

— А що, шеф поліції має прибути?
— Так, сьогодні пообіді: хоче влаштувати в лабораторії ставку віч-на-віч 

усіх, хто грав або міг грати якусь роль у цій драмі. Це обіцяє бути цікавим. 
Шкода, що ви не зможете бути при цьому.

— Я буду, — запевнив його Рультабій.
— Достеменно ви, як на ваш вік, людина непересічна! — відказав на те 

поліцай тоном, у якому бриніли іронічні нотки. — 3 часом могли б стати 
чудовим поліцаєм, якби керувалися певним методом і менше покладались 
на вроджену інтуїцію та на звивини свого мозку. Я вже не раз помічав, па
не Рультабій: ви забагато мудруєте й цим гальмуєте власну спостереж
ливість. Яка, наприклад, ваша думка про закривавлену хусточку й червону 
п’ятірню на стіні? Ви ж бо на власні очі бачили кривавий відбиток. А я, на 
відміну од вас, бачив лише хусточку. Кажіть-но!

— Ото маєш! — вихопилося в дещо спантеличеного Рультабія. — Вбив
ця був поранений панною Станжерсон пострілом у руку!

— Ось він, грубий, інстинктивний висновок! Начувайтеся, пане Руль
табій, ваше логічне мислення надто прямолінійне, і логіка може підкласти 
вам велику свиню, якщо ви й надалі так грубо користуватиметеся нею. 
Існує безліч обставин, за яких її треба вживати обережненько, заходячи, так 
би мовити, з тилу. Ви мали слушність, пане Рультабій, коли згадали про ре
вольвер панни Станжерсон. Жертва, поза всяким сумнівом, стріляла. Але ви 
помиляєтесь, коли твердите, буцімто вона поранила вбивцю в руку...

— Я цього певен! — не вгавав Рультабій.
Фред, так само незворушний, урвав репортера:
— Вам забракло спостережливості. Вивчення хусточки, численні круглі 

яскраво-червоні цяточки — краплі крові, які я знайшов біля слідів, —  ̂ я 
з’ясував, що вони падали в той самий час, коли невідомий ступав на зем
лю, свідчать, що вбивця не був поранений. У вбивці, пане Рультабій, кров 
юшила з носа!

Великий Фред промовляв це повагом. Щодо мене, то я не зміг опану
вати себе й ахнув.

Репортер пас очима Фреда, який, зберігаючи цілковиту серйозність, теж 
пильно на нього дивився, аж поки перейшов до висновків:

— Невідомий притискав до роз’юшеного носа і хусточку, й руку, яку 
потім витер об стіну. Це дуже важлива деталь, — вів він далі, — бо в тако
му випадку вбивця, щоб бути вбивцею, зовсім не обов ’язково повинен бути по
ранений у руку!

Рультабій глибоко зануривсь у роздуми. Потім одказав:
— Існує дещо важливіше, пане Фредеріку Ларсан, ніж грубе поводжен

ня з логікою: пане, я маю на увазі ту настанову, притаманну деяким 
поліцаям, яка змушує їх наївно й непомітно припасовувати цю саму логіку 
до потреб своєї концепції. Гадаю, ви не будете заперечувати, що у вас уже 
склалася певна думка про особу вбивці? Внаслідок цього упередження вам 
не підходить, щоб вбивця був поранений у руку, бо інакше ваша версія 
відпаде сама собою. Тож ви шукали і знайшли інше пояснення. Це дуже 
небезпечний метод, пане Фреде, дуже небезпечний, коли на підтверджен
ня власної ідеї, тим паче в такій справі, де йдеться про вбивство, знахо
дяться потрібні докази! Це може далеко вас завести! Бійтеся судової помил
ки, пане Фреде, вона чатує на вас!..

І, стиха посміхаючись, устромивши руки до кишень, Рультабій втупив у 
великого Фреда погляд своїх хитрющих очиць.

Якусь хвилину Фредерік Ларсан мовчки споглядав цього хлопчиська, 
який мав зухвальство вважати себе сильнішим за нього. Потому стенув 
плечима, відкланявся й широким кроком рушив геть, постукуючи по при
дорожніх камінцях своїм довгим ціпком.

Рультабій дивився йому вслід, а коли обернувся до нас, обличчя в ньо
го так і сяяло від передчуття тріумфу.
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— Я здолаю його! — кинув він нам. — Я здолаю великого Фреда, хоч 
який він дужий! Я їх усіх переможу! Рультабій сильніший за них усіх! А ве
ликий Фред, славетний, незрівнянний, неповторний Фред, міркує, як ста
ра пантофля!.. Як стара пантофля!.. Як стара пантофля!..

І він клацнув закаблуком, але зараз же, урвавши свої хореографічні 
вправи, завмер. Я прослідкував за його поглядом: очі Рультабія були при
куті до Робера Дарзака; з перекошеним обличчям той дивився на стежку, 
порівнюючи свої власні сліди з «елегантними» відбитками вбивці. Між ци
ми слідами не було ЖОДНОЇ РІЗНИЦІ!

Нам здалося, він зараз зомліє, його очі, вирячені від невимовного жаху, 
на мить утупилися кудись убік, тимчасом як правицею він конвульсивно 
смикав свою круглу борідку, яка так пасувала до його звичайно благород
ного, лагідного, а зараз спотвореного розпачем обличчя. Нарешті, опану
вавши себе, він уклонився нам, голосом, який важко було впізнати, ска
зав, що йому необхідно повернутися до замку, й пішов.

— Хай йому чорт! — вихопилося в Рультабія.
Репортер теж мав приголомшений вигляд. Він видобув із гаманця аркуш 

паперу і, як попереднього разу, вирізав ножицями контур елегантного че
ревика вбивці, відбиток якого лишився тут на землі. Потому приклав 
вирізку до сліду ноги пана Дарзака. Збіг був ідеальний. Рультабій випро
ставсь і знову черкнувся.

Я не насмілювався й слово сказати, бо ж чудово уявляв собі, наскільки 
важливе те, що відбувається зараз у черепних звивинах Рультабія.

— Я все ж таки вірю, що пан Робер Дарзак — порядна людина, — мо
вив він і потяг мене до заїзду «Донжон», який виднів за кілометр од нас, 
на дорозі біля гайка.

РОЗДІЛ X
«Тепер нам не доведеться ласувати свіжиною»

Заїзд «Донжон» був непоказний, але я полюбляю такі будиночки, де 
бантини та сволоки з роками почорніли від кіптяви, ці хисткі будівлі доби 
диліжансів, од яких невдовзі лишаться хіба спомини. Вони є тією часткою 
історії, яка пов’язує нас із минулим і продовжує його, видобувають з 
пам’яті старовинні казки, коли на мандрівника ще чатували небезпечні 
пригоди.

Я збагнув, що трактирові «Донжон» минуло вже добрих два століття. 
Тиньк подекуди пооблуплювавсь, оголивши ще міцну дерев’яну основу, 
яка відважно підтримувала ветхий дах. Самий же дах тррхи зсунувся й на
гадував кепку п’яниці, що з’їхала аж на очі. Залізна вивіска над дверима 
погрюкувала під поривами осіннього вітру. Місцевий художник зобразив 
на ній щось на кшталт башти, увінчаної гостроверхим дахом з ліхтарем, — 
подібний архітектурний витвір ми бачили в замку Гландьє. Під вивіскою 
на порозі стояв доволі неприємний чолов’яга, занурений у похмурі думки, 
судячи з його насумреного лоба та кошлатих брів.

Ми підійшли майже впритул, коли він нарешті зволив нас помітити й 
не дуже люб’язно запитав, чого нам „треба. То був, поза всяким сумнівом, 
господар цього чарівного закладу. Й оскільки ми виявили бажання по
обідати, він одказав, що не має жодної провізії, тож почастувати нас буде 
важко. При цьому в його очах проступала відверта недовіра, причину якої 
мені важко було пояснити.

— Ви можете нас не боятися, — сказав йому Рультабій, — ми не з 
поліції.

— А я не боюся поліції! Я взагалі нікого не боюсь! — одказав на те чо
лов’яга.

Я кивав своєму другові, мовляв, краще не наполягати, але Рультабій, 
якому, очевидячки, будь-що кортіло потрапити до заїзду, прошмигнув під 
рукою господаря й опинивсь у залі.

— Заходьте, — запросив він мене, — тут дуже гарно.
Справді, в каміні весело палахкотів вогонь. Ми підійшли ближче й гіро-
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стягли руки, бо того ранку вже відчувалося, що зима не за горами. Зал ви
явивсь досить просторий. Там стояли масивні дерев’яні столи, декілька 
лав та шинквас, на якому вишикувалися пляшки з сиропами та алкоголь
ними напоями. Всі три вікна виходили на дорогу. На яскравому рекламно
му плакаті красувалася юна парижанка, що зухвало здіймала чарку, вихва
ляла високі якості нового вермуту, немовби викликаючи апетит. На 
камінній дошці трактирник розставив керамічні й фаянсові глечики та 
кухлі.

— Ось прекрасне вогнище, щоб засмажити курку! — мовив Рультабій.
— Немає в мене курей, навіть жалюгідного курчати! — відказав госпо

дар.
— Я знаю. — Голос Рультабія пролунав так глузливо, що це мене, при

знатися, здивувало. — Я знаю також, що нам не доведеться скуштувати й 
свіжини.

Мушу визнати, що я нічого не второпав зі слів Рультабія. Чому він ка
же цьому чоловікові: «Нам не доведеться скуштувати свіжини»? І чому тра
ктирник, ледве почувши ті слова, грубо черкнувсь, але зараз же опанував 
себе й несподівано скорився необхідності виконувати нашу волю; так са
мо повівся був і Робер Дарзак, що на все був згодний після того, як почув 
слова: «Будиночок священика не втратив своєї принади, а садок так само 
духмяніє».

Безперечно, мій друг мав неабиякий хист до того, щоб за допомогою аб
солютно незрозумілих слів підкоряти собі людей. Я натякнув йому на це, 
але він лише всміхнувся. Я б волів, щоб Рультабій зробив ласку й дав мені 
деякі пояснення, натомість він притулив пальця до вуст, що напевне озна
чало: не лише собі забороняю розмовляти, а й тобі раджу правити мовчан
ку. Тим часом хазяїн штовхнув маленькі двері й гукнув, щоб принесли 
півдюжини яєць та шматок вирізки. Замовлене невдовзі принесла спритна 
молодиця з розкішним білявим волоссям і гарними великими очима.

Трактирник грубо кивнув їй:
— Забирайся звідси! І якщо з’явиться «зелений чоловік», щоб я тебе не 

бачив!
Вона зникла. Рультабій узяв миску з сирими яйцями й тацю з м’ясом, 

обережно поставив усе це перед собою, зняв із цвяха пательню, поставив 
на вогонь підвісну жаровню і, перш ніж засмажити біфштекси, заходився 
збивати яйця. Ще замовив дві пляшки добрячого сидру і після цього вза
галі вже не звертав уваги на господаря, так само, як і господар, здавалося, 
не цікавився ним. Насправді чолов’яга то пас його очима, то кидав на ме
не погляд, сповнений тривоги, яку не міг приховати. Він не втручався, по
ки ми куховарили, а наші куверти поставив на стіл біля вікна.

Раптом трактирник пробурмотів:
— А-а, ось і він!
І, притуливши до шибки перекошене обличчя, яке не виказувало нічо

го, окрім лютої зненависті, він дивився на дорогу. Не встиг я і слово мо
вити, а Рультабій, залишивши свою яєчню, вже підскочив до вікна. Я зро
бив те саме.

Якийсь чоловік у зеленому оксамитовому костюмі і в круглому кашкеті 
такого ж кольору повагом простував шляхом, посмоктуючи люльку. Через 
плече в нього висіла рушниця, і в кожному його русі вгадувалася мало не 
аристократична свобода і невимушеність. Років йому можна було дати десь 
сорок п’ять: у вусах уже з’явилася сивизна. Чоловік цей, що носив пенсне, 
був навдивовижу гарний. Порівнявшись із трактиром, він мовби завагався, 
чи заходити, потім кинув погляд у наш бік, зробив кілька затяжок з люль
ки і так само розмірено покрокував своєю дорогою далі.

Ми з Рультабієм подивилися на господаря. Очі в нього горіли, кулаки 
стискалися, вуста сіпались.

— Добре, що не зайшов сьогодні, — просичав він.
— Що то за чоловік? — запитав Рультабій, який знову заходився збива

ти яйця.
— «Зелений чоловік»! — гарикнув трактирник. — Ви його не знаєте?
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Тим краще для вас. Це не те знайомство, яким можна пишатися. Так знай 
те: то лісничий пана Станжерсона.

— Здається, ви його не надто полюбляєте? — зауважив репортер, вили
ваючи збиті яйця на пательню.

— Його в окрузі ніхто не любить. Бо воно ж — гордун. Подейкують, ко
лись мав статки, от і не може подарувати людям, що вони бачать, як він 
змушений працювати за шматок хліба. Що таке лісничий? Та сама лакиза, 
та й годі, — хіба ні? Слово честі, можна подумати, що це він власник 
Гландьє! Нібито всі ліси на землі належать йому самому. Він жодному сіро
масі не дозволить кус хліба з’їсти, якщо той влаштується поснідати на «йо
го моріжку»!

— То він до вас часом заходить?
— Він сюди вчащає! Але я йому втлумачу, він добре затямить, щоб на

далі сюди й не потикався! Ще місяць тому мене і знати не знав. «Донжо- 
ном» він, бачте, гребував, немов мого трактиру й у природі не існувало! Ча
су йому бракло! Авжеж, тоді час йому був потрібний на те, щоб залицяти
ся до хазяйки «Трьох лілей» у Сен-Мішелі. А тепер, як побив глек із своєю 
любаскою, йому заманулося гаяти час в іншому місці... Гульвіса, бабодур, 
пройдисвіт! Жодна путяща людина не годна терпіти цього типа. Ось і 
консьєржі з замку духу його не зносять...

— То консьєржі, на вашу думку, шановний, порядні люди?
— Називайте мене татусем Матьє, мене так усі кличуть. А то — люди 

порядні, це вам кажу я, татусь Матьє!
— Проте їх заарештували...
— Ну то й що? Втім, я не люблю втручатись у чужі справи...
— А що ви думаєте про замах?
— Про замах на бідолашну панну? Вона добра дівчина, її всі тутешні 

люблять. Що я думаю про замах на неї? Нічого... і багато дечого... Але це 
нікого не обходить.

— Навіть мене? — наполягав Рультабій.
— Навіть вас...
Яєчня була готова. Ми всілися за стіл і заходилися мовчки їсти. Аж рап

том хтось штовхнув двері, й на порозі, спираючись на ціпок, з’явилася зо
дягнена в лахміття старезна жінка. Голова її трусилася, пасма сивого во
лосся спадали на брудне чоло.

— Ах, це ви, матінко Навколішнице! Давненько ми вас не бачили! — 
звернувся до неї господар.

— Я була дуже слаба, ледь не померла, — відповіла стара. — Чи не знай
деться у вас часом якихось недоїдків для Божої Тварючки?

І жійка увійшла до залу в супроводі велетенського кота — мені навіть на 
думку не спадало, що в природі існують коти таких розміріві Це створіння 
подивилося на нас і почало нявчати так, що в мене мурахи побігли по
спині. Я зроду не чув такого розпачливого крику!

Немов принаджений цим криком, слідом за старою до шинку ввійшов 
чоловік. Це був «зелений»! Він привітався, піднісши руку до кашкета, й сів 
за сусідній стіл.

— Налийте мені келих сидру, татусю Матьє.
У ту мить, коли «зелений чоловік» з’явився в залі, татусь Матьє в нападі 

люті ледве не кинувся на нього з кулаками, проте якось опанував себе й 
відбуркнувся:

— Сидру немає. Останні пляшки я подав цим добродіям.
— То принесіть келих білого вина, — попросив «зелений чоловік», не 

виказавши ані найменшого здивування.
— Білого вина теж немає. Нічого немає! — І хрипко повторив: — Більш 

нічого немає!
— Як ся має пані Матьє?
За цими словами «зеленого чоловіка» трактирник зціпив кулаки і обер

нувся до нього з таким загрозливим виразом обличчя, що в мене майнула 
думка: зараз ударить. Проте він лише відповів:

— Вона почувається добре, дякую.
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Тож, виявляється, молодиця з великими лагідними очима, яку ми щой
но бачили, була дружиною цього хамлуватого селюка, який ще й удався 
неймовірним ревнивцем.

Трактирник пішов із зали, грюкнувши дверима. Матінка Навколішниця 
так само стояла спираючись на ціпок, а кіт терся біля її спідниці.

— Чи не заслабли ви, матінко Навколішнице? — запитав її «зелений чо
ловік». — Бо ж вас не видно було мало не тиждень.

— Так, пане лісничий. Я зводилась на ноги лише тричі, щоб помолити
ся святій Женев’єві, нашій милосердній берегині, а решту часу крижем ле
жала на вбогій своїй постелі. Й нікому було доглянути мене, окрім Божої 
Тварючки!

— То вона від вас не відлучалася?
— Не відлучалася ні вдень, ані вночі.
— Ви цього певні?
— Присягаюся спасінням душі.
— То як же воно так сталося, матінко Навколішнице, що цілісіньку ніч, 

коли скоєно було злочин, усі чули крик Божої Тварючки?
Стара підійшла до лісничого й грюкнула ціпком об підлогу:
— Знати не знаю, відать не відаю! Але ось що я вам скажу: немає в світі 

іншого кота, щоб кричав так, як мій! А я теж чула знадвору крик Божої 
Тварючки, хоча кіт лежав у цей час у мене на колінах, пане лісничий, і 
жодного разу не нявкнув, клянусь. Повірте, я тоді навіть перехрестилася, 
немов почула голос нечистого!

Я пильно стежив за лісничим і не помилюсь, якщо скажу, що в той мо
мент його вуста викривила лиха й глумлива посмішка.

У цю мить до нас долинули пронизливі крики, потім глухі удари, немов 
когось били, колошматили з усієї сили. «Зелений чоловік» підвівся й рішу
че пішов до дверей біля каміна, але двері розчахнулися, і Матьє, з’явив
шись на порозі, сказав:

— Не турбуйтеся, пане лісничий, це в моєї жінки розболілися зуби! — І 
він криво посміхнувся. — Тримайте, матінко Навколішнице, ось трохи по
труху для вашого кота. — Він простяг старій пакунок. Жінка жадібно схо
пила потрух і подалася геть. Кіт поплентав за нею.

«Зелений чоловік» спитав трактирника:
— Ви не хочете нічого мені подати?
Татусь Матьє більше не приховував своєї зненависті:
— Для вас тут нічого немає. Анічогісінько! Забирайтеся звідси!
«Зелений чоловік» спокійно натоптав люльку, розпалив її, вклонився

нам і пішов. Ледве встиг він за поріг ступити, як Матьє люто хряснув две
рима за ним і, повернувшись до нас, із налитими кров’ю очима, з піною 
на вустах просипів:

— Не знаю, що ви за один, хоч ви допіру заявили мені, мовляв, тепер 
нам не доведеться скуштувати свіжини, але, якщо вас це цікавить, то я ска
жу: ось він, убивця! — І, сказавши це, одразу пішов.

Рультабій наблизився до вогнища й мовив:
— А тепер ми підсмажимо по біфштексу. Як вам сидр? Трохи гіркува

тий, саме такий мені смакує.
Ми більше не бачили Матьє. Цілковита тиша панувала в трактирі, ми 

залишили на столі п’ять франків і вийшли.
Рультабій негайно потяг мене в обхід маєтф' Станжерсона, і ми пройш

ли з ним добре льє. Хвилин із десять Рультабій простояв на повороті чор
ної від сажі доріжки, що вела до хижок вуглярів у тій частині лісу святої 
Женев’єви, яка прилягала до шляху з Епіне до Корбея, й повідав мені, що 
«зважаючи на те, в якому стані були черевики вбивці, він достеменно про
ходив саме тут, перш ніж дістатися до маєтку й сховатись у кущах».

— То ви гадаєте, лісничий не причетний до справи? — спитав я.
— Поживемо — побачимо, — відповів репортер. — Те, що розповів про 

нього трактирник, мене не обходить. Це промовляла його зненависть. Я 
вас завів пообідати до заїзду «Донжон» зовсім не через «зеленого чоловіка».

Сказавши це, Рультабій надзвичайно обережно прокравсь, — а я за ним
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назирці, — під хату біля воріт, що належала заарештованим уранці 
консьєржам. Крізь заднє горішнє вікно, що лишилося відчиненим, він з 
притаманною йому акробатичною спритністю, яка завжди так захоплюва
ла мене, майнув усередину, а за десять хвилин вигулькнув назовні зі сло
вами, які завжди на його вустах набирали надзвичайної значущості, а са
ме: «Хай йому чорт!..»

У той момент, коли ми знов ступили на алею, що вела до замку, біля 
брами зчинився справжній шарварок. Під’їхало авто, люди із замку кину
лися його зустрічати. Рультабій кивнув на людину, що виходила з машини:

— Сам начальник розшукової поліції. Тепер ми побачимо, на що здат
ний Фредерік Ларсан і чим він кращий за інших...

Слідом за машиною начальника поліції з’явилися ще три з журналіста
ми, яким теж нетерпеливилося заїхати до парку. Але біля брами постави
ли двох жандармів, яким наказали нікого не впускати. Начальник поліції 
заспокоїв журналістів, пообіцявши сьогодні ж увечері сповістити пресі всі 
подробиці, які тільки зможе, — звичайно, за умови, якщо це не шкодити
ме слідству.

РОЗДІЛ XI,
де Фредерік Ларсан пояснює, 
в який спосіб нападник зміг вийти з Жовтої кімнати

Серед сили-сйленної паперів, документів, спогадів, газетних вирізок, 
судових протоколів, пов’язаних із таємницею Жовтої кімнати, існує один 
надзвичайно цікавий документ. Це своєрідний протокол допиту всіх при
четних до цієї справи, проведеного того дня в лабораторії професора Стан
жерсона в присутності начальника розшукової поліції. Даний звіт вийшов 
з-під пера пана Малена, судового секретаря, котрий так само як і слідчий 
у часи дозвілля бавивсь літературою. Він мріяв зробити цей запис одним із 
розділів своєї, книжки «Мої допити», але її так і не було написано. Текст 
мені передав сам судовий секретар через деякий час після фантастичної 
розв’язки цього унікального в анналах юриспруденції процесу.

Ось він перед вами. Це вже не сухий виклад запитань і відповідей, бо 
секретар вряди-годи вставляв і свої власні думки.

Розповідь судового секретаря

«Цілу годину ми зі слідчим провели в Жовтій кімнаті в товаристві 
підрядчика, який збудував професорові Станжерсону флігель. Майстер 
з’явивсь у супроводі робітника. Пан де Марке наказав очистити всі стіни, 
тобто поздирати з них шпалери. Простукавши їх заступом та молотком, ми 
пересвідчились, що ніякого отвору в них немає. Підлогу та стелю ми теж 
тривалий час вивчали, але нічого не виявили. Там не можна було щось ви
явити. Пан де Марке, здавалося, був у захваті й увесь час повторював:

— Яка справа! Подумайте лишень,' яка справа, пане підрядчику! Ось по
бачите: ми ніколи не збагнемо, в який спосіб убивця зумів вийти з цієї 
кімнати!

Раптом пан Марке, чиє обличчя сяяло від радості, що він нічого не ро
зуміє, зволив пригадати: в його обов’язок входить саме збагнути таємни
цю. Тож він покликав бригадира жандармів.

— Бригадире, — сказав він, — підіть до замку й попросіть професора 
Станжерсона та пана Робера Дарзака, а також татуся Жака прийти сюди, 
до лабораторії. А також пошліть ваших людей, нехай приведуть сюди обох 
консьєржів.

За п’ять хвилин усі вказані особи зібралися в лабораторії. У ту ж мить 
увійшов щойно прибулий начальник розшукової поліції. Я сидів за пись
мовим столом професора Станжерсона й був готовий до роботи, аж рап
том пан де Марке звернувся до нас із промовою, такою ж оригінальною, 
як і несподіваною.

— Шановні, — розпочав він, — оскільки допити не дають жодних ре
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зультатів, я пропоную цього разу облишити стару систему допитів. Я не ви
кликатиму вас поодинці, ні. Ми всі залишимося тут: професор Станжер- 
сон, пан Робер Дарзак, татусь Жак, подружжя консьєржів, пан начальник 
розшукової поліції, пан секретар і я. І всі будемо рівноправні, а пан та пані 
консьєржі хай на певний час забудуть, що вони заарештовані. Ми просто 
побалакаємо. Я запросив вас просто погомоніти! Ми перебуваємо на місці, 
де було скоєно злочин, то про що ж нам іще балакати, як не про злочин? 
Тож побесідуймо про нього! Нумо! Поговорімо вільно, а там — як вийде, 
розумно чи не дуже. Казатимемо все, що на думку навернеться. Не дотри
муватимемо жодного методу, бо це нам досі нічим не зарадило. Я покла
даюся на божественний випадок. Тож розпочнімо!

По закінченні цієї промови слідчий, проходячи повз мене, прошепотів:
— Подумайте лишень, яка сцена! Ні, ви тільки уявіть собі! Я зроблю з 

цього коротенький акт для водевілю! — І він, тріумфуючи, потер руки.
Я перевів погляд на професора Станжерсона. Надія, яка зажевріла в 

серці батька завдяки висновкам лікарів, — вони оголосили, що панна 
Станжерсон може вижити, — не стерла з його шляхетного обличчя сліди 
скорботи.

Ця людина, яка вже попрощалася було навіки з донькою, й досі не мог
ла отямитись. У лагідних блакитних очах професора застиг глибокий сум. 
Я мав нагоду не раз бачити пана Станжерсона під час публічних цере
моній, і мене щоразу вражав його погляд, такий чистий, немов у дитини: 
мрійливий, далекий від земних суєт, повний високої думки, погляд ви
нахідника або божевільного.

Під час усіх офіційних урочистостей позад нього або поруч завжди сто
яла його дочка, казали, що вони ніколи не розлучаються, працюють разом 
упродовж довгих років. Це непорочне створіння, жінка, якій годі було да
ти навіть тридцять, хоча вона мала тридцять п’ять років, усю себе присвя
тила науці. Але це не заважало їй викликати захоплення своєю гордовитою 
нев’янучою красою, яка брала гору над зморшками й над самим коханням. 
Хто б міг подумати тоді, що я опинюся біля її узголів’я зі своїми папірця
ми і панна Станжерсон, майже вмируща, буде через силу розповідати нам 
подробиці найжахливішого й найтаємничішого замаху, про який я будь- 
коли чув?! Хто б міг подумати, що я опинюся, як ото сьогодні, перед ли
цем зневіреного батька, який безуспішно силкувався дізнатись, у який 
спосіб убивця його дочки зміг від нього втекти?! Тож чого варті смиренна 
праця на самоті серед лісів, якщо навіть такий триб життя не може вберег
ти від жахливих катастроф, що ставлять людину на межу життя та смерті, 
хоча таке, здавалося б, мало б загрожувати здебільшого людям, схильним 
до пристрастей великого міста?!'

— Отже, пане Станжерсон, — мовив, прибравши поважного вигляду, 
пан Марке, — займіть саме те місце, де ви перебували на той момент, ко
ли ваша дочка пішла до своєї кімнати.

Професор підвівся й, зупинившись на відстані півметра від дверей Жов
тої кімнати, заговорив таким безбарвним голосом, що я б його назвав мер
твим.

— Я сидів отут. Близько одинадцятої вечора, закінчивши коротенький 
хімічний дослід, підсунув свій письмовий стіл сюди, щоб не заважати тату
севі Жаку, який увесь вечір чистив апаратуру. Дочка працювала зі мною за 
одним столом. Коли підвелася, поцілувала мене й попрощалася з татусем 
Жаком, то, щоб пройти до своєї кімнати, мусила не без деяких зусиль про
тиснутися між дверима й моїм письмовим столом. Самі бачите: я перебу
вав дуже близько від місця, де невдовзі скоївся злочин.

— А письмовий стіл? — утрутився я, слухняно виконуючи настанови 
мого шефа. — Зачувши крики «Тримайте вбивцю!» та револьверні 
постріли, що ви зробили з цим столом, пане Станжерсон?

1 Нагадаю читачеві, що я лише переписую прозу секретаря, яку не хочу позбавити ні при- 
таманного їй багатослів’я, ні високомовності. — Прим. авт.
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Мені відповів татусь Жак:
— Ми його відсунули сюди, до стіни, туди, де він зараз стоїть, щоб нам 

зручніше було виламувати двері, пане секретарю...
Я розвинув ланцюг своїх міркувань уголос, хоча, врешті, усвідомлював, 

що пропоную лише хистку гіпотезу:
— Отже, письмовий стіл був так близько до дверей, що, ймовірно, лю

дина, вискочивши із Жовтої кімнати, могла залізти під нього й лишитися 
непоміченою?

— Ви весь час забуваєте, — втомлено мовив професор Станжерсон, — 
що дочка замкнула двері на ключ і на гак, що двері лишалися замкнени
ми, що ми ввесь час були біля цих дверей, силкуючись зламати їх, у той 
час як моя бідолашна дитина чинила опір убивці, і звуки їхньої сутички до
линали до нас. Ми чули, як сердешна моя донечка стогнала, коли її шию 
стискали пальці нападника, залишивши на ній криваві сліди. Хоч який 
блискавичний був напад, але й ми мерщій опинилися по той бік дверей, 
які відокремлювали нас від місця, де відбувалася драма.

Я підвівся й попрямував до дверей, ще раз доскіпливо їх оглянув. По
тому в розпачі розвів руками й сказав:

— Я подумав, чи не мають двері внизу фрамуги, якою можна пролізти, 
не відчиняючи дверей повністю. Та, на превеликий жаль, така версія не
прийнятна. Ці масивні дубові двері виготовлені з суцільних дощок. Це доб
ре видно, незважаючи на ушкодження, яких їм завдали ті, хто їх виламував.

— Гай-гай! — відгукнувся татусь Жак. — Це старі надійні двері, їх пе
ренесли сюди із замку... Зараз таких не роблять. Попокрекгали ми, поки 
перетягли сюди. А перетягали вчотирьох, бо консьєржка, ота смілива 
жінка, теж нам допомагала... Слово честі, це справжнє лихо, пане слідчий, 
що консьєржів заарештовано.

За цими словами татуся Жака консьєржі знову заходилися плакати й 
бідкатися. Зроду-віку не бачив таких тонкосльозих арештантів! Я відчув до 
них глибоку огиду1. Навіть якщо припустити, що вони не винні, хіба во
диться так пасувати перед нещастям? Розважливість коштує дорожче за всі 
оці вдавані лементи та рюмсання.

— Цитьте! — нагримав на них пан де Марке. — Годі верещати! Скажіть 
краще — це ж у ваших інтересах! — що ви робили під вікнами флігеля в 
той час, як убивали вашу хазяйку? Ви ж бо були зовсім поряд, коли татусь 
Жак перестрів вас...

— Ми бігли на допомогу! — заволали вони разом.
А жінка почала гикати, зарепетувала:
— Та ми б... якби схопили того злодюгу... дали б йому понюхати сма

леного вовка!..
Отож ми й цього разу не змогли витягти з них двох доладних слів. 

Консьєржі й далі затято все заперечували, прикликаючи в свідки Бога й 
усіх святих, і твердили, буцімто лежали в ліжку, коли почули револьверний 
постріл.

— Постріл був не один: стріляли двічі. Ви забрехалися. Якщо почули 
один постріл, то почули б і другий.

— Боже милий, пане слідчий, то ми, напевно, почули лише другий, бо 
коли стріляли вперше, ми ще міцно спали!

— Пострілів справді було два, — втрутився татусь Жак. — У мого ре
вольвера барабан був повний, ми чули, як за дверима ляснуло два постріли, 
а тоді знайшли в Жовтій кімнаті дві обсмалені гільзи, виколупали дві кулі. 
Хіба не так, пане професоре?

— Так, — підтвердив професор. — Два револьверні постріли, один при
глушений, потому другий — дуже гучний.

— Чому ви й далі викручуєтеся? — вигукнув пан де Марке до 
консьєржів. — Думаєте, поліція дурніша за вас? Усе свідчить про те, що на 
момент трагедії ви були надворі, поблизу флігеля! Що ви там робили? Не 
хочете казати? Ваша мовчанка видає вашу причетність! А щодо мене, то я

1 Дослівно.— Прим. авт.
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особисто не можу пояснити втечу вбивці нічим, окрім того, що йому по
дала допомогу ця парочка, яка була з ним у змові. Одразу ж після того як 
двері було виламано, а ви, пане Станжерсон, кинулися до своєї бідолаш 
ної дочки, консьєрж та його дружина влаштували втечу злочинцеві, який 
прослизнув до вікна передпокою й вистрибнув у парк. Консьєрж зачинив 
за ним вікно й віконниці. Бо, врешті, не зачинилися ж вони самі собою! Та
ка моя думка. Якщо хтось може уявити собі цю картину інакше, то нехай 
висловиться.

Заговорив професор Станжерсон:
— Це неможливо! Я не вірю в те, що мої консьєржі брали участь у змові, 

хоча мені важко збагнути, що саме вони робили в парку глупої ночі. Але я 
стверджую: це неможливо, по-перше, тому, що консьєржка тримала лампу 
й не зрушила з порога кімнати; по-друге, тому, що я сам, коли двері було 
виламано, впав навколішки біля доньки, і ніхто не міг вийти або ввійти в 
цю кімнату цими дверима, не переступивши через мою дочку й не відтрутив
ши мене самого! Це неможливо, повторюю, бо коли татусь Жак та консьєрж 
зазирнули в кімнату і під ліжко, як зробив це я, ввійшовши туди, їм одра
зу стало ясно: в кімнаті нікого, крім мене та моєї вмирущої дитини, немає.

— Що думаєте з цього приводу ви, пане Дарзак, адже ви ще й словом 
не обмовились? — запитав слідчий.

Пан Дарзак відповів, щ<} він нічого не думає.
— А ви, пане начальнику поліції?

Пан Дакс, начальник розшукової поліції, який досі лише слухав та вив
чав місце події, нарешті зволив розтулити вуста:

— Поки злочинця не знайдено, годилося б з’ясувати спонуку злочину. 
Це б нас дещо посунуло вперед.

— Пане начальнику поліції, на нашу думку, злочин скоєно під спону
кою ницих пристрастей, — доповів пан Марке. — Речові докази, що їх за
лишив убивця, а саме — вульгарного смаку хустка та берет, який звичай
но носять простолюдини, наводять на думку про приналежність злочинця 
аж ніяк не до високих верств суспільства. Гадаю, консьєржі могли б док
ладніше нам про все розповісти...

Начальник поліції, обернувшись до професора Станжерсона, знову за
говорив тим холодним тоном, який завжди здавався мені ознакою високо
го розуму й сильного, загартованого характеру:

— Як я розумію, панна Станжерсон найближчим часом мала взяти 
шлюб?

Професор кинув на Робера Дарзака сповнений болю погляд.
— Так, вона збиралась побратися з моїм другом, якого я радий був би 

назвати сином... з паном Робером Дарзаком.
* — Панна Станжерсон почувається набагато краще, вона швидко оду
жає. їхнє весілля лише відкладене, чи не так, професоре?

— Сподіваюся...
— Як! Хіба ви цього не певні?

Професор Станжерсон мовчав. Робер Дарзак хвилювався, я, людина від 
якої нічого не можна приховати, бачив, як його тремтячі пальці смикали 
ланцюжок кишенькового годинника. Пан Дакс кахикнув так, як це робив 
завжди пан де Марке, коли почувався ніяково.

— Зрозумійте мене, професоре, — заговорив він, — у такій заплутаній 
справі ми не можемо нехтувати жодною дрібничкою. Ми мусимо знати все, 
що стосується потерпілої, щонайменшу подробицю, навіть якщо вони вви
жаються нам незначущими... Що саме змушує вас зараз, коли ми майже 
певні, що панна Станжерсон виживає, сумніватися в можливості цього 
весілля? Ви сказали: «Сподіваюсь». Мені здається, ваше сподівання більш 
нагадує сумнів. У чому ж причина вашого сумніву?

Професор зробив над собою видиме зусилля.
— Так, добродію, маєте рацію, — нарешті визнав він. — Є одна річ, яку 

нехай ви краще знатимете, бо інакше, якщо я її приховаю, вона здавати
меться вам важливою. Пан Дарзак, зрештою, теж пристане на мою думку.

Робер Дарзак пополотнів, але покивав головою, мовляв, поділяє думку
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професора. Як на мене, то коли Дарзак відповів у такий спосіб, це значи
ло, що він неспроможний вичавити з себе й слова.

— То знайте, пане начальнику поліції, — вів далі професор, — що моя 
дочка заприсяглася ніколи мене не покинути і була вірна своїй клятві, не
зважаючи на всі мої благання, бо я неодноразово намагався її одружити. 
Ми знайомі з паном Робером Дарзаком уже багато років. Пан Дарзак ко
хає мою дочку. Я мав підстави гадати, що вона його також любить, бо не
щодавно з великою втіхою почув з її вуст, що вона погодилася на цей 
шлюб, якого я бажав усім серцем. Я людина вже похилого віку і призна
юсь: то була благословенна мить, коли я нарешті дізнався, що після моєї 
смерті дочка матиме поруч люблячого чоловіка, разом з яким завершить 
нашу спільну працю, бо я не тільки люблю цього чоловіка за його щире 
серце, а й поважаю як науковця. Проте, пане начальнику поліції, за два дні 
до злочину її настрій бозна-чому змінився й вона сповістила мені, що не 
одружиться з паном Дарзаком.

Запала гнітюча тиша. Це була важка хвилина. Пан Дакс поцікавився:
— І панна Станжерсон не дала вам жодних пояснень? Не сказала, що 

її спонукало до такого рішення?
— Сказала, що вона вже надто стара, щоб брати шлюб... що надто дов

го чекала... що все зважила і дійшла висновку; вона поважає, навіть лю
бить Робера Дарзака, але краще нехай усе залишиться як було, по-старо
му. Сказала, що була б щасливою, якби дружні узи* що зв’язували нас із 
Робером Дарзаком, стали ще тривкішими, але відтепер і мови не може бу
ти про шлюб.

— Оце-то штука! — стиха мовив пан Дакс.
— Таки штука, — потвердив пан де Марке.
— Шановні, запевняю вас, ви шукаєте спонуку злочину зовсім не там,

— проказав професор Станжерсон, і нерішуча посмішка застигла на його 
вустах.

— У кожному разі причиною є аж ніяк не пограбування, — рішуче за
явив пан Дакс.

— Ну, це зрозуміло! — вигукнув слідчий.
У цю мить двері лабораторії розчинилися, й бригадир жандармів подав 

йому візитну картку. Слідчий її прочитав, і знову з його вуст зірвався при
глушений вигук:

— Ну, це вже занадто!
— Що то таке? — запитав начальник поліції.
— Візитна картка репортера з газети «Епок» — якогось Жозефа Руль- 

табія... На ній написано: «Одним з рушіїв злочину було пограбування!»
Начальник поліції посміхнувся:
— Це юний Рультабій! Чув про нього! Він зажив репутації спритника. 

Нехай увійде, пане слідчий!
І Жозефа Рультабія запросили ввійти.
Я познайомився з ним у поїзді, який привіз нас сьогодні вранці до 

Епіне-сюр-Оржа. Він нахабно вдерся до нашого купе, і, краще сказати про 
це відразу, його невимушеність та претензії на розуміння сутності справи, 
в якій правосуддя нічого не може второпати, викликали в мене неприязнь. 
Я взагалі не полюбляю журналістів. Усі вони баламути, паливоди, тож ос
терігатися їх треба, як чуми. Люди такого штибу Бога в животі не мають, 
гадають, ніби їм усе дозволено. Якщо ви мали необачність підпустити їх до 
себе і їм щось довірити, начувайтеся — нема такої капості, якої б вони вам 
не вчинили. Цьому репортерчикові, здавалося, ще й двадцятий не минув, 
проте апломб, із яким він мав зухвалість нас розпитувати й дискутувати з 
нами, робив його, як на мене, ще осоружнішим за інших. До того ж його 
манера висловлюватися свідчила, що цей нахаба бере тебе на кпини. Я 
прекрасно знаю, що «Епок» — газета доволі впливова, з нею слід знаходи
ти спільну мову, але ж краще б було, якби редактор не наймав на роботу 
подібних шмаркачів.

Жозеф Рультабій увійшов до лабораторії, привітався й зачекав, поки пан 
де Марке зажадає його пояснень.
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— Ви твердите, шановний, — почав той, — нібито знаєте причину 
скоєного злочину й цією причиною, всупереч очевидному, є пограбуван
ня?

— Ні, пане слідчий, я такого ніколи не стверджував. Я не казав, що мо
тивом злочину було пограбування, і я в це не вірю.

— То що тоді означає ваша записка?
— Вона означає, що одним з рушіїв злочину було пограбування.
— Що вас навело на це припущення?
— Я покажу, якщо ви зробите ласку й послідуєте за мною.

І юнак покликав нас до передпокою, куди ми й рушили за ним. Звідти 
він попрямував до туалетної кімнати й запропонував панові слідчому опу
ститися навколішки поруч із собою. Денне світло в цю кімнату сочилося 
крізь засклені двері, й коли вони були прочинені, можна було все розг
ледіти. Жозеф Рультабій та пан де Марке стояли навколішках на порозі, і 
юнак, киваючи на одну з плит підлоги, сказав:

— Татусь Жак упродовж певного часу не протирав кахлі в туалетній 
кімнаті. Про це свідчить шар пилу на них. Однак ось у цьому місці ви ба
чите відбитки двох великих підошов, а також тут натрушено сажі, яка 
скрізь супроводжує сліди вбивці. Насправді це не сажа, а вугільний пил з 
тієї доріжки, яку треба перейти, щоб лісом навпростець потрапити з Епіне- 
сюр-Оржа до Гландьє. Ви знаєте, що на тій ділянці стоїть невеличкий 
«хутір» вуглярів — там виготовляють велику кількість деревного вугілля. 
Ось що робив убивця: вдень проник до флігеля, коли тут живої душі не бу
ло, й здійснив пограбування.

— Яке пограбування? У чому ви вбачаєте пограбування? Що свідчить 
про крадіжку? — хором закричали ми.

— На думку про крадіжку, — вів далі журналіст, — мене наштовхнуло...
— Ось це! — урвав його пан де Марке, який і досі стояв навколішках.
— Ну звичайно, — погодився Рультабій.

І пан де Марке пояснив нам, що на припалій пилом плиті поряд зі 
слідами підошов справді є свіжий відбиток од важкого прямокутного па
кунка. Чітко вирізнявся навіть слід мотузки, що нею пакунок був пе
рев’язаний.

— Ви сюди вже заходили, пане Рультабій, проте я наказав татусеві Жа
ку нікого не впускати, охорону виставив біля флігеля.

— Не картайте татуся Жака. Мене ввів сюди Робер Дарзак.
— Ах, ось воно що! — вигукнув невдоволено пан де Марке й скосував 

на Робера Дарзака, котрий, як і досі, справляв мовчанку.
— Коли я побачив відбиток пакунка поряд зі слідами шкарбунів, то 

більш не сумнівався, що вчинено крадіжку. Злодій прийшов сюди без па
кунка... Він щось загорнув тут, напевне, щось крадене, і лишив згорток у 
кутку з наміром прихопити його, коли втікатиме. А поряд із пакунком по
ставив свої шкарбуни, адже відбитки підошов розташовані паралельно й 
жодні інші сліди до них не ведуть. Значить, черевики були зняті з ноги. Те
пер зрозуміло, чому вбивця, тікаючи з Жовтої кімнати, не наслідив ні в ла
бораторії, ні в передпокої. Увійшовши до Жовтої кімнати у своїх шкарбу
нах, він їх там зняв, мабуть, тому, що вони йому заважали, або через те, 
що намагався робити якомога менше шуму. Сліди його проходу туди в пе
редпокої та в лабораторії були потім змиті татусем Жаком — це свідчить 
про те, що вбивця вліз у відчинене вікно флігеля під час першої відлучки 
татуся Жака, перед тим, як старий о пів на шосту заходився прибирати!

Знявши шкарбуни, які, безперечно, йому заважали, убивця відніс їх до 
туалетної кімнати й поставив у куток, не переступаючи порога, бо на підлозі 
не лишилося слідів ні босих ніг, ні будь-якого взуття. Тож він поставив 
шкарбуни поряд із пакетом. На той час пограбування вже відбулося. Пото
му чоловік повертається до Жовтої кімнати, залазить під ліжко, де добре 
видно його сліди на підлозі й навіть на підтягнутій та дуже пожмаканій ро
гожі. Та й висмикнуті соломини теж свідчать, що вбивця залізав під ліжко.

— Так-так, це нам відомо, — потвердив пан де Марке.
— Те, що нападник повернувся й сховавсь під ліжком, свідчить: погра
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бування не було єдиним мотивом злочину. Чоловік спинився тут не лише для 
того, щоб украсти. Не треба мені казати, ніби він забився під ліжко, поба
чивши крізь вікно передпокою, як татусь Жак або професор із дочкою по
вертаються до флігеля. Бо в такому випадку йому було б набагато 
вигідніше залізти на горище, там сховатися й чекати слушної нагоди для 
втечі, якщо його єдиною метою була втеча. Ні, й ще раз ні! Злодієві неодмінно 
треба було потрапити до Жовтої кімнати!

В цьому місці втрутився начальник поліції:
— Непогано, непогано, юначе! Прийміть мої вітання! Хоч ми досі не 

знаємо, в якій спосіб злодій утік звідси, але нам відомий кожен його крок 
на шляху сюди, і ми бачимо, що він тут робив: учинив крадіжку. Але що 
ж він украв?

— Речі, надзвичайно цінні, — відповів репортер.
У цю мить ми почули крик в лабораторії. Ми кинулися туди й побачи

ли професора Станжерсона. З блукаючим поглядом, тремтячими руками 
він кивав на шафу, яку щойно відчинив: вона була порожня.

Професор упав у глибоке крісло, присунуте до письмового столу, й за
стогнав:

— Знову, знову мене обікрали... — І велика сльоза скотилася по його 
щоці. — Головне, щоб перед моєю донькою ніхто про це не прохопився 
жодним словом... Це може вплинути на неї фатально... І, глибоко 
зітхнувши, він мовив голосом, сповненим такої муки, що я ніколи цього 
не забуду. — Врешті, яке все це має значення... Тільки б вона вижила...

— Вона виживе! — вигукнув Робер Дарзак, і слова його зворушили всіх 
присутніх.

— А ми обов’язково знайдемо викрадені речі, — докинув пан Дакс. — 
Що було в цій шафі?

— Двадцять років мого життя, — видихнув уславлений професор. — А 
точніше — нашого життя: мого та моєї доньки. Так, найцінніша докумен
тація, найсекретніші описи наших дослідів та праць були замкнені тут. Тут 
були найважливіші документи. Повірте, це непоправна втрата не тільки 
для нас, а й, насмілюся сказати, для науки. Всі етапи, які мені довелося 
подолати, щоб одержати переконливі докази розпаду матерії, були нами 
ретельно описані, класифіковані, анотовані, проілюстровані малюнками та 
фотографіями. І все це було складено тут!.. Креслення трьох нових при
ладів, один з яких фіксував зменшення обсягу попередньо наелектризова
них тіл під впливом ультрафіолетових променів; другий мав засвідчити 
втрати електрозаряду під дією часток дисоційованої матерії, що міститься 
в газах, утворених при горінні; третій — дуже хитромудрий, новий дифе- 
ренційний електроскоп. До того ж там були зібрані документи, які відтво
рюють криву наших пошуків основних особливостей проміжної стадії між 
вагомою матерією та невагомим ефіром субстанції; двадцять років дослідів 
у галузі внутрішньоатомної хімії й маловивченого закону збереження ваги 
речовини, а також рукопис, який я збиравсь опублікувати під назвою «Ме
тали, що страждають». Хіба я все згадаю?.. Хіба згадаю?!.. Людина, яка сю
ди проникла, відібрала в мене геть усе: і мою дочку, і мою працю... Мою 
душу й моє серце...

І великий Станжерсон заплакав, як дитина.
Ми мовчки з’юрмилися навколо нього, зворушені картиною такого гли

бокого розпачу. Робер Дарзак, зіпершись ліктем на бильце крісла, в яке 
впав професор, марно силкувався приховати сльози. На якусь хвильку я 
мало не відчув до нього симпатію, незважаючи на інстинктивне неприйнят
тя, яке викликали в мене дивна поведінка й часто незрозуміле замішання 
цієї загадкової особи.

Лише Жозеф Рультабій, свідомий свого призначення й на усе цінуючи 
свій дорогоцінний час, не міг пасивно співчувати людській печалі. 
Спокійнісінько підійшовши до порожньої шафи, він кивнув начальникові 
поліції й порушив мовчанку, якою ми вшанували горе великого Станжер
сона. Невідомо навіщо репортер заходився пояснювати нам, що підштовх
нуло його до думки про крадіжку: по-перше, він виявив сліди в туалетній
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кімнаті, а по-друге, порожня шафа в лабораторії. Він, мовляв, зайшов до 
лабораторії, й перше, що впало в очі, була ця обшита бляхою шафа. І на 
превеликий його подив, у замку шафи, призначеної для зберігання 
найцінніших речей, стирчав ключ! Люди звичайно не заводять собі сейфа 
для того, щоб тримати його відчиненим. Тож цей невеличкий ключик із 
вигадливою мідною головкою, мовляв, привернув увагу пана Жозефа Руль- 
табія, натомість нашу пильність приспав. Бо в нас, хоча ми й не діти, на
явність у замку ключа викликає почуття заспокоєння, тоді як пана Рульта- 
бія, безперечно, людину геніальну (як пише Жозе Дюпуї в своїх «П’ятистах 
мільйонах гладіаторів»: «Ну що за геній! Що за данжист!») наявність ключа 
в замку навела на думку про пограбування. Й невдовзі ми дізналися чому.

Проте перш ніж вам про це розповісти, мушу зауважити, що пан де 
Марке, як мені здалося, був досить спантеличений, — очевидно, не знав, 
чи радіти йому з того, що репортерчик просунув слідство на крок уперед, 
чи тужити, що цей крок зробив не він сам. У нашій професії такі прикрі 
помилки — не рідкісні, але ми не маємо права бути легкодухими й муси
мо переступити через власне самолюбство, коли йдеться про суспільну ко
ристь. Тож пан де Марке зумів подолати себе й долучив свої слова до 
компліментів, у яких розсипався перед Жозефом Рультабієм пан Дакс. 
Хлопчина лише стенув плечима:

— Облиште!
Я б залюбки влупив його по пиці, особливо, коли він додав:

— Ви краще, шановний, поцікавтеся в професора, хто звичайно 
зберігає цей ключ.

— Моя дочка, — відповів професор Станжерсон. — Вона ніколи з ним 
не розлучається.

— Але ж це багато чого міняє й не в’яжеться з концепцією пана Руль- 
табія! — вигукнув слідчий. — Якщо панна Станжерсон ніколи з ним не 
розлучалася, то вбивця підстерігав панну в її кімнаті, щоб заволодіти клю
чем, і викрав документи вже після замаху. А після замаху в лабораторії пе
ребувало четверо! Ні, я нічого не розумію!.. — І де Марке повторив з 
радісним притиском, що, напевно, свідчило про велике захоплення, бо не 
пам’ятаю, чи я вже про це казав, але щасливий він бував лише тоді, коли 
нічого не міг утямити. — Геть нічого не розумію!

— Пограбування, — наполягав репортер, — могло статися лише перед 
замахом. Це незаперечно, виходячи з ваших аргументів, а також із тих, що 
є в мене. Коли вбивця проник до флігеля, він уже володів ключем із мідною го
ловкою!

— Це неможливо! — тихо промовив професор Станжерсон.
— Цілком можливо, добродію, й ось вам підтвердження...

І цей бісів журналіст видобув з кишені номер «Епок» за 21 жовтня (на
гадую: злочин стався в ніч з 24-го на 25-е) і, показавши нам оголошення, 
зачитав його:

— «Вчора в універмазі «Лув» було загублено ридикюль з чорного окса
миту. В ньому було багато речей, зокрема ключик з мідною головкою. 
Особі, що його знайшла, пропонується велика винагорода. Писати «до за
питання» на поштове відділення № 40, ініціали М. А. Т. С. Т. Н.». Хіба це 
оголошення не вказує на панну Станжерсон? — вів далі юний репортер. — 
Хіба йдеться не про цей ключ із мідною головкою? Я завжди читаю оголо
шення. Для мого фаху, як і для вашого, пане слідчий, завжди корисно чи
тати невеличкі приватні оголошення. Скільки інтриг знаходиш у цій руб
риці! Й скільки ключиків для їхнього розкриття! Не всі ключики мають 
мідну головку, але від того вони не стають менш цікавими! Зокрема це ого
лошення вразило мене тим, що було оповите таємницею. Нехай жінка за
губила ключа, річ, яка рідко кого може скомпрометувати. Але як же вона 
ним дорожила! Яку велику нагороду обіцяла. Я замислився над цими 
шістьма літерами. Перші три мені одразу ж нагадали ім’я. «Мат... мат...» — 
повторював я. — Це ж напевне Матильда. Матильдою звуть особу, яка за
губила ключ з мідною головкою в оксамитовому ридикюлі. Але я ніяк не 
міг розгадати останні три літери. Тому, відклавши газету, зайнявсь іншими
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справами.;. Та коли за чотири дні вечірні газети зарясніли повідомлення
ми про вбивство Матильди Станжерсон, мені без будь-якого зусилля при
гадалися перші три ініціали з оголошення. Трохи заінтригований, я попро
сив у редакції цей номер газети: забувся, які були три останні літери. От
же, С. Т. Н. Побачивши їх, я не міг стриматися й вигукнув: «Станжерсон!» 
Ускочивши до фіакра, погнав до поштового відділення № 40, запитав: «Чи 
не маєте листа на ім’я М. А. Т. С. Т. Н.? Службовець відповів: «Не маємо». 
І оскільки я наполягав, просив, благав його пошукати, він сказав: «Що за 
жарти, шановний!.. Так, я мав листа з ініціалами М. А. Т. С. Т. Н., але три 
дні тому вручив його якійсь дамі. Сьогодні приходите ви і, в свою чергу, 
вимагаєте цей лист. А позавчора ще один чоловік з такою самою настир
ливістю вимагав його в мене! Що за жарти?..» Я хотів розпитати поштово
го службовця про тих двох осіб, які вже приходили, але він одмовився 
відповідати, покликаючись на професійну таємницю, — чи то він у глибині 
душі вважав, що бовкнув зайвого, чи справді розлютився від побоювання 
розиграшу.

Рультабій замовк. Ми всі теж мовчали. Кожен подумки робив свої вис
новки з цієї дивної історії про листа до запитання. Справді, тепер, здава
лося, було зрозуміло: ми тримали в руках міцний ланцюг, який міг витяг
ти на світ Божий цю таємницю.

Нарешті заговорив професор Станжерсон:
— Отож більш-менш очевидно, що моя дочка загубила ключа, мені про 

це й словом Не прохопилася, щоб мене не хвилювати, а того, хто знайшов 
сумочку, просила написати їй до запитання. Зрозуміло, вона не хотіла да
вати нашу адресу, побоюючись, щоб я не дізнався про загублений ключ. 
Це цілком логічно і природно. Бо мене вже було одного разу пограбовано, 
мій пане!

— Де це сталося? І коли? — запитав начальник поліції.
— Та, це було багато років тому, в Америці, у Філадельфії. З моєї ла

бораторії викрадено секрети двох винаходів, які могли б забезпечити доб
робут цілого народу... Я так ніколи й не дізнався, хто був злодій, мало то
го: ніколи не чув ніяких розмов про об’єкт покражі, — певно, через те, що, 
бажаючи зірвати плани крадія, сам опублікував ті матеріали. Відтоді зро
бився дуже підозріливим, почав замикатись. Усі ці грати на вікнах, флігель, 
розташований віддалік житла, сейф, який я замовив за власним проектом, 
цей спеціальний замок, цей єдиний ключ — усе то наслідки моїх побою
вань, гіркого досвіду.

— Дуже цікаво! — заявив пан Дакс, а Жозеф Рультабій поцікавився, чи 
відомо щось професорові й татусеві Жаку про загублений ридикюль.

З’ясувалося — ніхто з них уже кілька днів не бачив сумочки панни 
Станжерсон. Через кілька годин ми почули з вуст самої потерпілої, що су
мочку в неї вкрали чи то вона її загубила, а далі події розгорталися так, як 
нам пояснив батько: 23 жовтня панна Станжерсон ходила до поштового 
відділення № 40, де їй вручили листа, який, так твердила вона, був 
витівкою якогось дурного жартівника. Лист вона відразу ж спалила.

Повертаючись до нашого допиту, чи то пак — бесіди, мушу сказати, що 
начальник розшукової поліції поцікавився подробицями того перебування 
панни Станжерсон у Парижі. Професор відповів: доньку супроводжував 
Робер Дарзак, якого відтоді не бачили в замку, де він з’явився лише на
ступного дня після злочину. Той факт, що Робер Дарзак був разом з пан
ною Станжерсон в універмазі, коли зник ридикюль, не міг лишитися не
поміченим і, треба визнати, всіх зацікавив.

Ця бесіда між представниками правосуддя, підозрюваними, свідками та 
журналістом близилась до завершення, коли сталося щось надзвичайне, 
схоже на якийсь трюк, що не могло не сподобатися панові де Марке. 
З’явився бригадир жандармів й сповістив, що Фредерік Ларсан просить 
дозволу ввійти, що й було йому негайно дозволено. В руці він тримав па
ру вкритих мулом шкарбунів, які він і кинув на підлогу лабораторії:

— Ось вони, черевики, який мав на ногах убивця! Чи ви їх впізнаєте, 
татусю Жаку?

139



Татусь Жак нахилився над просякнутими болотним духом черевиками й 
отетерів: він упізнав свою стару взувачку, яку давно закинув на горище. 
Старий був такий збентежений, що йому довелося висякатись, аби прихо
вати хвилювання.

Тоді, кивнувши пальцем на хусточку в руках татуся Жака, Фредерік 
Ларсан сказав:

— Оця хусточка навдивовижу схожа на ту, яку було знайдено в Жовтій 
кімнаті.

— Так-так, я це добре знаю, — одказав, тремтячи, татусь Жак. — Во
ни, можна сказати, однакові.

— І нарешті, — вів далі Фредерік Ларсан, — старий баскський берет, 
що його також було знайдено в Жовтій кімнаті, теж міг належати татусеві 
Жаку. Все це, пане начальнику поліції та пане слідчий, як на мене, 
свідчить... Не нервуйте, добродію, — звернувся він до татуся Жака, який 
ледь тримався на ногах. — Усе це свідчить, що вбивця намагався збити 
слідство на манівці, та й годі. І зробив він це досить грубо, принаймні нам 
так здається, бо ми свідомі того, що вбивця аж ніяк не татусь Жак, адже 
той увесь час перебував у товаристві професора Станжерсона. Але уявіть 
собі, що було б, якби професор не засидівся допізна, якби, сказавши дочці 
«на добраніч», повернувся до замку, якби замах на панну Станжерсон учи
нили в той час, коли в лабораторії не було ні душі, а татусь Жак уже хропів 
би в себе на горищі. За цих умов ні в кого не викликало б жодного сумніву, 
що татусь Жак — убивця! Своїм порятунком старий завдячує лише тому 
факту, що трагедія сталась раніше, ніж мала статися: судячи з тиші, яка па
нувала за стіною, вбивця, напевне, вирішив, що там давно нікого немає й 
настав час діяти. Той, хто зумів так непомітно ввійти до будинку, все ста
ранно підготувавши, щоб навести підозру на татуся Жака, — безперечно, 
був своєю людиною в домі. О котрій годині він сюди заліз? По обіді? Вве
чері? Цього не можу точно сказати. Людина, яка так добре знайома з ту
тешніми мешканцями та їхніми звичаями, повинна була опинитися в Жовтій 
кімнаті в потрібний їй час.

— Не міг же він усе-таки ввійти, коли в лабораторії хтось був! — обу
рився пан де Марке.

— А що ми про це знаємо? — відказав Ларсан. — У лабораторії накри
вали стіл до вечері, туди-сюди шастали служниці. До того ж ви забуваєте 
про хімічний дослід, який проводили між десятою й одинадцятою година
ми; пан Станжерсон з дочкою та татусь Жак перебували тоді коло газових 
пальників, он у тому кутку, біля каміна. Хто знає, може, вбивця... своя лю
дина в домі... скористався цим моментом, щоб, лишивши в туалеті свої че
ревики, прослизнути до Жовтої кімнати?

— Це малоймовірно! — зауважив професор Станжерсон.
— Авжеж, проте не неможливо. Тому я нічого й не стверджую катего

рично. Інша річ — утеча. Питаєте, в який спосіб він утік? Та найпри- 
роднішим шляхом у світі!

На якусь хвильку Фредерік Ларсан змовк. Ця мить видалася нам дуже 
довгою. Ми зі зрозумілим хвилюванням чекали, коли він знову заговорить.

— Я не заходив до Жовтої кімнати, — вів далі Фредерік Ларсан, — але, 
сподіваюсь, ви впевнилися, що вийти звідти можна лише дверима. То 
вбивця й вийшов дверима. Так воно й було хоча б тому, що інакше не мог
ло бути! Він здійснив злочин і вийшов дверима! Коли? Та тоді, коли це бу
ло найлегше зробити: у той момент, коли це найприродніше, так природно, 
що природніше бути не може! Тож розгляньмо моменти після злочину, ко
ли йому могла випасти нагода втекти. Перший момент, коли, зачувши кри
ки, перед дверима опинилися професор Станжерсон та татусь Жак, ладні 
заступити йому шлях. Момент другий, коли татусь Жак ненадовго вибіг, а 
професор лишився під дверима сам. Третій момент, коли до професора до
лучився консьєрж. Четвертий — коли біля дверей з’юрмилися професор, 
подружжя консьєржів і татусь Жак. П’ятий момент, колй двері виламали й 
усі вдерлися до Жовтої кімнати. Найвірогідніший момент утечі — це той, ко
ли під дверима було найменше людей. І  такий момент трапився, коли перед
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дверима зостався лише професор Станжерсон. Якщо, звичайно, не брати до 
уваги можливість мовчазної співучасті татуся Жака. Хоча особисто я в це 
не вірю, бо якби старий побачив, що двері відчинилися й вийшов злочи
нець, то не побіг би перевіряти, чи зачинені вікна. Виходить, двері розчи
нилися і злодій вийшов тоді, коли професор лишався перед ними сам. І тут нам 
доведеться визнати, що професор мав дуже вагомі підстави не тільки не 
схопити вбивцю й не звеліти іншим це зробити, а дозволити йому дійти до 
вікна передпокою, а потім самому зачинити за ним вікно! А оскільки та
тусь Жак ось-ось мав повернутися й треба було, щоб у кімнаті все лиши
лося так, як і було, важко поранена панна Станжерсон ще знайшла в собі 
сили, напевне, виконуючи прохання батька, знову замкнутися зсередини в 
Жовтій кімнаті на ключ та на гак, перш ніж знепритомніти й упасти на 
підлогу... Ми не знаємо, хто вчинив злочин, ми не знаємо, жертвами яко
го негідника стали професор Станжерсон та його дочка, але немає жодно
го сумніву в тому, що вони це знають! Тут якась жахлива таємниця, якщо 
батько, не вагаючись, кидає доньку в агонії за цими дверима, які вона 
власноручно замикає зсередини... Жахлива таємниця, якщо він випускає 
вбивцю на волю... Але іншої можливості пояснити втечу злочинця із Жовтої 
кімнати просто не існує.

У тиші, яка запанувала після такого несподіваного й простого пояснен
ня, було щось моторошне. Всі ми страшенно переживали за уславленого 
професора, якого невблаганна логіка Фредеріка Ларсана загнала в без- 
вйхідь і який мусив або признатися й розповісти нам про свої муки, або 
мовчати, що було б ще страшнішим зісланням. Ми були свідками тоді, як 
цей чоловік, справжнє вособлення скорботи, звівся на рівні ноги й підняв 
угору руки з таким урочим виглядом, що ми схилили голови, немов перед 
святинею. Він заговорив, і його розкотистий голос, здавалося, вичерпав усі 
його сили:

— Присягаюся головою своєї вмирущої доньки, що відтоді, як почув 
відчайдушний крик моєї дитини, ні на мить не відходив від цих дверей. 
Клянусь, що ці двері не розчинялися ні на хвильку, поки я лишався сам у 
своїй лабораторії. Клянусь, що коли ми з моїми трьома челядниками вдер
лися до Жовтої кімнати, вбивці там не було. Присягаюся вам, що я не 
знаю злочинця.

Чи варто казати, що, незважаючи на таку врочисту клятву, ми не 
повірили професору Станжерсону?! Фредерік Ларсан щойно відкрив істи
ну, і ми не збиралися так швидко розлучатися з нею.

Коли пан де Марке оголосив, що бесіду закінчено й ми вже наміряли
ся виходити з лабораторії, юний репортер, цей хлопчисько Рультабій, 
підійшов до професора Станжерсона, надзвичайно поштиво взяв його ру
ку й мовив:

— Я вірю вам, пане професоре!»

На цьому я закінчую цитування звіту пана Малена, судового секретаря 
з Корбея. Читач, певно, зрозумів: усе, про що говорилося в лабораторії, 
сам Рультабій не гаючись переповів мені слово в слово.

Закінчення в наступному номері.
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Фернан БРОДЕЛЬ І Світ Ідей І

ч я с  с в іт у
Уривки з книги

З французької переклав Григорій ФІЛІПЧУК

Архангельський порт у XVII ст.

Росія — тривалий час 
сама по собі світ-економіка

Світ-економіка, збудований на Європі, не поширювався на весь тісний 
континент. За кордоном Польщі тривалий час залишалася Московія. 
Як не згодитися з цього приводу з Іммануелем Валлерстайном, який 

без вагань розміщує її за межами сфери Заходу, за рамками «європейської 
Європи», принаймні до початку одноосібного правління Петра І (1689 р.)? 
Так само було й з Балканським півостровом, де турецьке завоювання на 
століття підкорило й поневолило таку собі християнську Європу, і з реш
тою Османської імперії в Азії та Африці, з усіма автономними чи такими, 
що прагнули стати автономними, зонами.

На Росію та Турецьку імперію Європа впливала перевагою своєї грошо
вої системи, привабливістю й спокусами своєї техніки, своїх товарів, са
мою своєю силою. Але тимчасом як у випадку з Московією європейський 
вплив зміцнювався буцімто сам собою й рух коромисла терезів поволі 
підштовхував величезну країну назустріч Заходу, Турецька імперія, навпа-

Закінчення. Початок див. №  4.
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ки, упиралася в тому, аби утриматися обіч його руйнівного вторгнення; в 
усякому разі вона чинила опір. І тільки сила, виснаження, час візьмуть го
ру над її ворожістю, що так глибоко вкорінилася.

Російська економіка, швидко приведена 
до квазіавтономії

осковія ніколи не була абсолютно закритою для європейського
світу-економіки, навіть до 1555 р., до завоювання росіянами Нар-
ви, невеликої естонської гавані на Балтиці, або до 1553 р., дати 

першого оселення англійців у Архангельську. Але відкрити вікно на Бал
тику, «води якої були на вагу золота», дозволити новій англійській ком
панії (Моясоуу Сотрапу) відчинити браму в Архангельську (навіть коли ця 
брама щороку дуже рано зачинялась у зв’язку із зимовим льодоставом) — 
це означало прийняти Європу безпосередньо. У Нарві, яку швидко почали 
контролювати голландці, в невеликій гавані тіснилися кораблі всієї Євро
пи, аби по поверненні розсіятись по всіх європейських портах.

Одначе так звана Лівонська війна завершилася для московитів катаст
рофічно; вони були тільки раді підписати зі шведами, які вступили до Нар
ви, перемир’я від 5 серпня 1583 р. Вони втратили свій єдиний вихід до Бал
тики й зберегли тільки незручний Архангельський порт на Білому морі. Цей 
різкий удар зупипив будь-який розширений вихід до Європи. Проте нові 
господарі Нарви не заборонили пропуск товарів, що їх ввозила або вивози
ла російська торгівля. Отже, обміни з Європою тривали чи то через Нарву, 
чи то через Ревель та Ригу, і їхнє позитивне для Росії сальдо сплачувалось 
золотом і сріблом. Покупці російського збіжжя й конопель, особливо гол
ландці, звичайно привозили, аби врівноважити свій баланс, мішки з моне
тою, кожен з яких мав від 400 до 1000 риксдалерів. Так, до Риги 1650 р. 
привезли 2755 мішків, 1651 р. — 2145, 1652 р. — 2012 мішків. 1683 р. 
торгівля через Ригу дала позитивне сальдо в 823 928 риксдалерів на користь 
росіян.

У таких умовах, якщо Росія залишилася наполовину замкненою в собі, 
то це відбувалося водночас від величини, яка її придушувала, від її ще не
достатнього населення, від її помірної цікавості до Заходу, від важкого 
встановлення її внутрішньої рівноваги, яка без упину порушувалася, а 
зовсім не тому, що вона буцімто була відрізана від Європи чи вороже ста
вилася до обмінів. Російський досвід — це, безперечно, певною мірою 
досвід Японії, але з тією великою різницею, що ця остання після 1638 р. 
закрилася для світової економіки сама, шляхом політичної ухвали. Тимча- 
сом як Росія не була жертвою ні поведінки, яку вона обрала б свідомо, ні 
рішучого усунення, яке прийшло ззовні. Вона тільки мала тенденцію 
організовуватися обіч від Європи, як самостійний світ-економіка зі своєю 
власною мережею зв’язків. Насправді, якщо має слушність М. В. фехнер, 
маса російської торгівлі і російської економіки в XVI ст. врівноважувалася 
більше в південному та східному напрямах, ніж у північному та західному 
(тобто в бік Європи).

На початку цього століття головним зовнішнім ринком для Росії була 
Туреччина. Зв’язок здійснювався по долині Дону й по Азовському морю, 
де перевантажували товари виключно на турецькі кораблі: Чорне море бу
ло тоді турецьким озером, яке добре охоронялося. Служба кінних гінців — 
свідчення регулярної і значущої торгівлі — пов’язувала за тих часів Крим з 
Москвою. В середині століття оволодіння нижньою течією Волги (взяття 
Казані 1552 р., Астрахані — 1556 р.) широко відкрило шлях на Південь, хо
ча Волга й протікає через регіони, що тоді ще були слабко замирені й ро
били суходільний шлях непроїжджим, а водяний шлях досить небезпеч
ним: причалювати до берега означало щоразу ризикувати. Але російські 
купці об’єднувалися, створюючи річкові каравани, які своєю чисельністю 
забезпечували ймовірний захист.

Відтоді Казань і ще більше Астрахань зробилися контрольними пункта
ми російської торгівлі, що вирушала до степів Нижньої Волги й особливо
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до Середньої Азії, Китаю, насамперед — до Грану. Торгові поїздки затор- 
кували Казвін, Шираз, острів Ормуз (до якого з Москви діставалися за три 
місяці). Російський флот, створений упродовж другої половини XVI ст., 
активно діяв на Каспії. Інші торгові шляхи вели до Ташкента, Самарканда 
й Бухари, до самого Тобольська, що тоді був прикордонним містом 
сибірського Сходу.

Ці обміни з Півднем та Сходом напевне були за обсягом (хоча й немож
ливо показати їх у цифрах) великими, більшими ніж ті, що спрямовували
ся в бік Європи чи поверталися звідти. Росіяни експортували шкіряну си
ровину, хутро, залізний товар, грубе полотно, зброю, віск, мед, продо
вольчі товари плюс реекспортовані європейські вироби: фламандські або 
англійські сукна, папір, скло, метали... В протилежному напрямі йшли 
прянощі (переважно перець) і китайські або індійські шовки, все це тран
зитом через Іран; перські оксамити й парча; цукор, сушена садовина, пер
ли й золоті вироби Туреччини, бавовняні вироби для простого народу, ви
готовлені в Середній Азії... Всю цю торгову активність контролювала, 
оберігала, а принагідно й розвивала держава.

Якщо притримуватися кількох відомих цифр, що стосуються державних 
монополій (отже, лише частини обмінів і не конче найбільшої), східна 
торгівля була нібито позитивною для Росії. І, взята загалом, стимулювала 
н економіку. Тимчасом як Захід вимагав від Росії тільки сировини, поста
чав її лише предметами розкоші та карбованою монетою (щоправда, це та
кож мало своє значення), Схід купував у неї готові вироби, постачав їй 
фарбувальні речовини, корисні для п промисловості, ввозив до Росії пред
мети розкоші, а також і тканини за низькою ціною, шовк та бавовну для 
народного споживання.

Сильна держава

Бажаючи того чи ні, але Росія обрала радше Схід, ніж Захід. Чи слід 
вбачати в цьому причину відставання и розвитку? Чи, може, Росія, 
відклавши своє зіткнення з європейським капіталізмом, уберегла се

бе від незаздрісної долі сусідньої Польщі, всі структури якої перебудували
ся європейським попитом, у якій виникли блискучий успіх Гданська (Дан
циг — це «зіниця ока Польщі») і всевладдя великих шляхтичів та магнатів, 
тимчасом як авторитет держави зменшився, а розвиток міст хирів?

Навпаки, в Росії держава стояла, як скеля серед моря. Все замикалося 
на її могутності, на и посиленій поліції, на и самовладді як стосовно міст 
(«повітря яких не робило вільним» на відміну від Заходу), так і стосовно 
консервативної православної церкви, або стосовно маси селян (які нале
жали спершу цареві, а відтак уже поміщикові), або стосовно самих бояр, 
приведених до покірності, йшла то мова про вотчинників чи про 
поміщиків — володарів маєтків (поместий), своєрідних бенефіціїв, що їх да
вав володар у вигляді винагород, які, коли читач забажає, нагадають йому 
іспанські енком’єнди в Америці або, ще ліпше, турецькі сипахіники, Крім 
того, держава привласнила контроль над найважливішими видами обміну: 
вона монополізувала соляну торгівлю, торгівлю поташем, горілкою, пивом, 
медами, хутром, тютюном, а згодом і кавою... Зерновий ринок добре 
функціонував у національному масштабі, але щоб експортувати збіжжя, 
треба було мати дозвіл царя, якому такий експорт часто-густо правитиме 
за доказ для полегшення територіальних завоювань. І саме цар від 1653 р. 
організовував офіційні каравани, які щотри роки вирушали до Пекіна, до
правляли туди цінні хутра й поверталися звідти із золотом, шовком, кам
кою, порцеляною, а пізніше — з чаєм. Для продажу горілки й пива, що бу
ло державною монополією, відкривалися шинки, «які російською мовою 
називають кабаками й що їх цар залишив винятково за собою.... крім як у 
частині України, населеній козаками». Він мав із шинків щороку величезні 
зиски, либонь, мільйон рублів, а «що російська нація звична до міцних на
поїв й що солдати та працівники отримують половину своєї заробітної 
платні хлібом та борошном, а другу половину — дзвінкою монетою, то во
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ни сю останню частину процвиндрюють у шинках, тож усі готові гроші, що 
перебувають в обігу в Росії, повертаються до скринь його Царської велич
ності».

Щоправда., щодо справ державних, то кожен наживався за їхній рахунок 
донесхочу. Контрабандна торгівля була «нескінченною», «бояри та інші 
приватні особи знаходили для продажу потайки тютюн Черкащини та всієї

Волга між Новгородом і Твер’ю (12 серпня 1830 р.). Подорож князя Демидова.

України, де він росте у великій кількості». А що сказати про незаконний 
продаж горілки на всіх поверхах суспільства? Найбурхливішою контрабан
дою, яку вимушено терпіли, була контрабандна торгівля сибірськими хут
рами та шкурами із сусіднім Китаєм — така значуща, що небавом офіційні 
каравани перестануть там робити вдалі торги. 1720 р. «відрубала голову 
князеві Гагаріну, колишньому губернаторові сибірському... за те, що він 
накопичив такі неймовірні багатства, що після того, як розпродали тільки 
його рухоме майно й сибірські та китайські товари, залишається ще кілька 
будинків, наповнених непроданим, не рахуючи коштовного каміння, золо
та та срібла, які сягають, як подейкують, понад 3 млн. рублів».

Але крадійство, контрабанда, непідкорення законові не були винятково 
таланом Росії, і, хоч би якою була їхня вага, вони не обмежували вирішаль
ним робом царського свавілля. Тут ми опиняємося за межами політично
го клімату Заходу. Доказ того — організація гостей, великих негоціантів, 
яких тут, як і в інших країнах, торгівля на далекі відстані вела до багатст
ва, але які залежали від держави. їх було двадцять чи тридцять — вони пе
ребували на царській службі, мали водночас величезні привілеї й несли ве
личезну відповідальність. На гостей по черзі покладалися збирання по
датків, керівництво астраханською або архангельською митницями, про
даж хутра та інших товарів скарбниці, зовнішня торгівля держави, особли
во продаж товарів, що належать до державної монополії, нарешті, 
керівництво Монетним двором або Сибірським приказом. За виконання 
всіх цих завдань вони відповідали власною головою та своїм майном. Про
те їхнє багатство подеколи було величезне. За часів правління Бориса Го
дунова (1598 — 1605 рр.) річна заробітна платня працівника оцінювалася в 
5 рублів. А Строганови — щоправда, «королі» російських купців, та ще 
такі, що збагатилися за рахунок лихварства, соляної торгівлі, гірничих 
підприємств, промислових закладів, завоювання Сибіру, торгівлі хутром та 
подарованих фантастичних колоніальних володінь на схід від Волги в рай
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оні Пермі починаючи від XVI ст., — безповоротно нададуть цареві 412 056 
рублів під час двох російсько-польських війн (1632 — 1634 та 1654 — 1656 
рр.). Вони вже надавали Михайлові Романову на Початку його царювання 
великі суми — пшеницею, самоцвітами, грішми — у вигляді позик або над
звичайних податків. Отже, гості — власники земель, кріпаків, найманих 
робітників, дворових рабів — з’являються у верхівці суспільства. Вони 
утворили особливу «гільдію». Дві інші гільдії складалися з купців загалом 
другого та третього класів, які також мали привілеї. Але функції гостей 
зійдуть нанівець з приходом на престол Петра І.

Одне слово, ясно, що на противагу тому, що відбулося в Польщі, ревна 
й передбачлива царська влада в кінцевому підсумку зберегла самостійне 
торговельне життя, яке охоплювало всю територію й брало участь у її еко
номічному розвитку. До того ж, зовсім як на Заході, жоден з таких купців 
не був вузькоспеціалізований. Один з найбагатших гостей, Григорій 
Нікітніков, займався водночас продажем солі, риби, сукон, шовків; він мав 
справи в Москві, але й брав участь у торговельних операціях на Волзі, во
лодів кораблями в Нижньому Новгороді, провадив експорт через Архан
гельськ; у якийсь момент він разом з Іваном Строгановим вів переговори 
про купівлю спадкового маєтку — вотчини — за небачену ціну в 90 000 
рублів. Якийсь Воронін володів більш як 30 крамницями в московських ря
дах; інший купець, Шорін, перевозив товари з Архангельська до Москви, 
з Москви до Нижнього Новгорода та на Нижню Волгу; за домовленістю з 
компаньйоном він ураз закупив 100 000 пудів солі. А крім того, ці великі 
купці займалися роздрібною торгівлею в Москві, куди вони систематично 
довозили додатковий продукт і багатства з провінції.

Кріпацтво в Росії стає дедалі жорсткішим

У Росії, як і в інших країнах, держава й суспільство були єдиною ре
альністю. Сильна держава відповідала там суспільству, яке тримали в 
руках, приреченому на те, аби виробляти додатковий продукт, за ра

хунок якого жили держава й панівний клас, бо без цього останнього цар 
самотужки не утримав би в підлеглості величезну масу своїх селян, голов
не джерело його доходів.

Кожна історія селянства зводилась, отже, до чотирьох-п’яти дійових 
осіб: селянина, шляхтича, володаря, ремісника й купця, причому ці ос
танні два персонажі в Росії часто були селянами, які тільки змінили спосіб 
занять, але залишалися в соціальному та правовому сенсах селянами, зав
ше зв’язаними путами шляхетського порядку. Й ось саме такий порядок 
ставав дедалі тяжчим; починаючи від XV ст. становище селянства від Ель
би до Волги не переставало погіршуватися.

Та в Росії еволюція не відбувалася за правилом. У Польщі, в Угорщині, 
в Чехії «повторне закріпачення» справді виникло з вигодою для шляхтичів 
та магнатів, які відтоді стали між селянином і ринком і панували навіть 
над постачанням міст, у тих випадках, коли ці останні не були просто 
їхньою власністю. В Росії головною дійовою особою була держава. Все за
лежало від її потреб, її завдань та від величезного тягаря минулої історії: 
три століття боротьби проти татар та Золотої Орди означали більше, ніж 
Столітня війна в генезі самодержавної монархії Карла VII і Людовіка XI. 
Іван Грозний (1547 — 1584 рр.), який заснував новішу Московію, не мав 
іншого вибору, крім як усунути стару аристократію, знищити її в разі по
треби, а щоб мати у своєму розпорядженні військо та адміністрацію, ство
рити нове слзокиве дворянство (помещиков), якому дарувалися в довічне во
лодіння землі, конфісковані в старих вельмож або занехаяні ними, або ж 
нові й пустельні землі в південних степах, які новий «дворянин» обробля
тиме з допомогою кількох селян, навіть рабів. Бо раби збереглися в лавах 
російського селянства довше, ніж це твердили. Як і в ранній європейській 
Америці, головною проблемою тут було втримати людину, яка була 
рідкісною, а не землю, якої було аж занадто багато.

І саме це було причиною, яка в остаточному підсумку накинула кріпац
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тво й обтяжуватиме його. Цар приборкав своє дворянство. Але цьому дво
рянству треба було жити. Якщо селяни залишать його задля освоєння но
вих завойованих земель, то як воно існуватиме? Шляхетське володіння, що 
грунтувалося на системі вільного тримання, перетворилися в XV ст. з 
появою маєтків (поместья), земельної власності, яку шляхтич (барин) екс
плуатує сам, як і на Заході, і яка формувалася на шкоду селянським три
манням. Процес розпочався у світських володіннях, відтак захопив землі 
монастирів та державні. Поместье використовувало працю рабів і ще 
більшою мірою загрузлих у боргах селян, які самі себе закабалювали, аби 
розрахуватися з боргами. Система дедалі більше виявляла тенденцію вима
гати вщ вільного тримача землі трудової повинності, й у XVI ст. панщи
на посилюється. Проте в селянина залишалися можливості йтечі до 
Сибіру (від кінця XVI ст.) або ще ліпше — на південні чорноземи. Ен- 
димічною вадою було постійне пересування селян, їхнє наполегливе праг
нення змінити господаря або дістатися до незайнятих «прикордонних» зе
мель, або спробувати щастя в ремеслі, дрібній торгівлі, торгівлі на рознос.

Усе це було цілком законно: згідно з Кодексом 1497 р., впродовж тиж
ня після Юрійового дня (25 листопада), коли головні сільськогоспо
дарські роботи завершувалися, селянин мав право залишити свого шлях
тича за умови сплати цьому останньому того, що він був йому винен. Бра
му свободи відчиняли й інші свята: Великий піст, Масниця, Великдень, 
Різдво, Петрів день... Аби перешкодити цьому, дідич використовував усі 
засоби, що їх мав у своєму розпорядженні, включаючи батоги й збільшен
ня обсягу потрібних сплат боргів. Та як можна було примусити селянина 
(мужика) повернутися з каяттям, якщо він обрав утечу?

Але ж така селянська рухомість ставила під загрозу основи панщинно
го суспільства, тимчасом як політика держави прагнула це суспільство 
зміцнити, аби зробити з нього знаряддя, здатне служити державі: кожен 
підданий мав своє місце в рамках ладу, який фіксував обов’язки тих і тих 
щодо царя. І тому довелося покласти край селянським утечам. Для почат
ку Юріїв день залишили як єдиний термін законного розлучення селяни
на з дідичем. Відтак 1580 р. указ Івана IV «тимчасово», надалі до особли
вого розпорядження, заборонив будь-який вільний перехід. Цій тимчасо
вості належало виявитися надто тривалою, тим більше, що втечі селян не 
припинялися незважаючи на нові укази (від 24 листопада 1597 р. та 28 ли
стопада 1601 р.). Завершенням став Код 1649 р., що відзначив, принаймні 
теоретично, безповоротний момент. Справді, раз і назавше утверджувала
ся незаконність будь-якого переходу селянина без згоди дідича й скасо
вувалися попередні приписи, які дозволяли втеклим селянам не поверта
тися до свого пана по закінченні терміну, встановленого попервах у п’ять 
років, а відтак доведеного до п’ятнадцяти. Цього разу будь-які часові об
меження знімались: хоч би скільки втікач переховувався, його можна бу
ло примусово повернути колишньому господареві разом з дружиною, 
дітьми та нажитим добром.

Ця еволюція була можлива лише тією мірою, якою цар приставав на 
бік дворянства. Амбіції Петра І — розвиток флоту, армії, адміністрації — 
вимагали примусити коритися все російське суспільство, шляхтичів і се
лян. Такий пріоритет потреб держави пояснює те, що на противагу 
своєму польському побратимові російський селянин після свого теоре
тично цілковитого закріпачення (1649 р.) був більше обтяжений оброком, 
грошовою чи натуральною повинністю (яку сплачував як державі, так і 
дідичеві), ніж панщиною (барщиной), примусовою працею. Коли ця остан
ня існувала, то вона навіть у найгірші часи кріпацтва, в XVIII ст., не пе
ревищувала трьох днів на тиждень. Виплата повинностей грішми цілком 
очевидно розраховувалася на наявність ринку, куди селянин завжди ма
тиме доступ. Утім, саме ринок лояснює ведення паном самостійного гос
подарства в своєму маєтку (він бажав продавати свою продукцію) й не 
меншою мірою розвиток держави, пов’язаної з грошовими надходження
ми фіску. З таким самим успіхом можна буде сказати, згідно із взаємністю 
перспектив, що рання поява в Росії ринкової економіки залежала від
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відкритості селянської економіки або що вона зумовила цю відкритість. У 
такому процесі російська зовнішня торгівля з Європою (з відносної незна- 
чущості якої порівняно з величезними внутрішніми ринками дехто, безпе
речно, став би кепкувати) відігравала певну ролю, бо саме сприятливий ба
ланс Росії вприскував до російської економіки той мінімум грошового 
обігу — європейське чи китайське срібло, — без якого активність ринку бу
ла б майже неможливою, принаймні на такому самому рівні.

Ринок і сільські жителі

Т  Т я  основна вольність — доступ до ринку — пояснює чимало супереч- 
I  І  ностей. З одного боку, очевидне погіршення становища селян: за 
І  іиорір Петра І та Катерини II кріпак став рабом, «річчю» (це виголо

сить цар Олександр І), рухомістю, яку його господар міг продати на свій 
розсуд; і цей селянин був обеззброєний перед шляхетсько-вотчинним су
дом, який міг засудити його на заслання або до ув’язнення. До того ж цей 
селянин підлягав рекрутській повинності, його навіть посилали матросом 
на військові кораблі або на торгові кораблі, або працівником мануфакту
ри... До речі, саме тому вибухало стільки селянських повстань, що їх 
постійно придушували в крові та катуваннях. Пугачовський бунт 1774 — 
1775 рр. був тільки найдраматичнішим епізодом таких бур, що ніколи не 
вщухали. Та з іншого боку, може, як згодом вважатиме Лепле, що рівень 
життя російських кріпаків був зіставним з рівнем життя багатьох селян За
ходу. Принаймні їхньої частини, бо в одному й тому самому маєтку трап
лялися кріпаки майже заможні поруч із селянами-злидарями. Нарешті, й 
шляхетсько-вотчинна юстиція не скрізь була обтяжливою.

І це факт, що були лазівки: підлеглість пристосовувалася до дивних 
вольностей. Російський кріпак нерідко отримував дозвіл займатися 
ремісничим промислом, поєднуючи його з сільським господарством або 
віддаючись йому цілком; і тоді він сам продавав плоди своєї праці. Коли 
1796 р. княгиню Дашкову Павло І заслав до села на півночі Новгородської 
губернії, вона розпитувала в свого сина, де те село й кому воно належить. 
Той марно силкувався щось дізнатися. «Нарешті знайшли, на щастя, в 
Москві селянина з одного села, який привіз (природно, продавати) віз 
цвяхів власного виготовлення. Часто селянин також отримував від свого 
господаря паспорт для заняття відхожим промислом або торгівлею віддалік 
од свого дому. Й усе це — не перестаючи бути кріпаком, навіть збивши до
статок, і, отже, не перестаючи сплачувати повинність, тепер уже про
порційно до свого достатку.

З благословення своїх господарів кріпаки ставали розносцями, 
мандрівними торгівцями, крамарями в передмістях, а відтак у центрі міст 
чи займалися перевезеннями. Щозими мільйони селян везли на своїх са
нях до міст продовольчі товари, нагромаджені о добрій порі року. Якщо, 
як це було 1789 та 1790 рр., снігу, на жаль, випадало мало й санні переве
зення виявлялися неможливими, то міські ринки залишалися порожніми, 
наставав голод. Улітку річки борознили численні човнярі. А від перевезень 
до торгівлі — всього один крюк. Натураліст і антрополог Петр Симон Пал- 
лас під час своїх досліджень, що їх він провадив по всій Росії, зупинився у 
Верхньому Волочку, неподалік від Твері, «великому селі, схожому на 
містечко. Своїм зростанням, — відзначає Паллас, — воно зобов’язане кана
лові, який пов’язує Твер з Мстою. Сей зв’язок Волги з Ладозьким озером 
є причиною того, що майже всі хлібороби сієї округи присвятили себе 
торгівлі; такою самою мірою, що хліборобство там буцімто занедбане», а 
село стало містом, «центром названого його ім’ям повіту».

З іншого боку, від 1750 до 1850 р. фантастично розвинулася стародавня 
традиція сільських ремісників, що працювали на ринку, — кустарів, які від 
XVI ст. цілком чи майже цілком полишали роботу в полі. Це величезне 
сільське виробництво набагато перевершувало селянське виробництво, що 
його організовували власники мануфактур. Кріпаки навіть змогли зробити 
свій внесок у швидкий і широкий розвиток мануфактур, який від часів Пе-
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тра І заохочувала держава: 1725 р. в Росії налічувалося 233 мануфактури, а 
1796 р., у момент смерті Катерини II, — 3360, не включаючи сюди гірничі 
підприємства та металургію. Щоправда, ці цифри враховують, поруч із ду
же великими мануфактурами, й крихітні виробництва. Це не применшує 
того, що вони напевне вказують на потужне піднесення. Головна частина 
цього промислового (але не гірничопромислового!) наступу зосереджувала
ся довкола Москви. Саме таким робом селяни села Іваново, що належало 
Шереметьєвим (на північний схід від столиці), які здавна були ткачами, в 
остаточному підсумку відкрили справжні мануфактури, що випускали ви
бивні тканини (попервах лляні, відтак — бавовняні), кількістю 49 (1803 р.). 
Вони мали фантастичні зиски, й Іваново стало великим російським тек
стильним центром. 1

Не менш показовими були статки деяких кріпаків у великій торгівлі. Ця 
остання — і це російська особливість — налічувала порівняно мало горо
дян. І отже, селяни квапливо кинулися робити там свою кар’єру й домага
лися розквіту, нерідко протизаконно, а також під заступництвом своїх гос
подарів. У середині XVIII ст. граф Мініх, говорячи від російського уряду, 
констатував, що впродовж століття селяни «всупереч будь-яким заборонам 
постійно займалися торгівлею, вклали в неї чималі суми», тож зростання й 
«нинішній розквіт» великої торгівлі «завдячують умінню, праці й капіта
ловкладенням цих селян».

Для таких нуворишів, які в очах закону залишалися кріпаками, драма чи 
комедія починалася, коли вони хотіли отримати вольну. Господар звичай
но примушував себе довго вламувати — чи то тому, що був зацікавлений в 
отриманні й надалі значної ренти, чи то тому, що тішив своє марнослав
ство, держачи в залежності мільйонерів, чи то тому, що хотів надмірно 
підняти ціну. Зі свого боку кріпак, аби відбутися якомога дешевше, старан
но приховував своє багатство й досить часто вигравав гру. Так, 1795 р. граф 
Шереметьєв зажадав за вольну з Грачова, великого івановського мануфак
турника, надмірну ціну в 135 000 рублів плюс фабрику, землю та кріпаків, 
якими володів сам Грачов, цебто, очевидячки, майже все його багатство, 
Але Грачов приховав великі капітали, записав їх на ім’я купців, які працю
вали на нього. І, викупивши такою дорогою ціною свою волю, він зали
шився одним з найбільших текстильних промисловців.

Саме собою зрозуміло, такі великі багатства наживали тільки поодинокі 
селяни. Й усе ж таки селяни, що кишіли в дрібній та середній торгівлі, ха
рактеризували досить своєрідну атмосферу кріпацтва в Росії. Щасливий чи 
нещасливий, але клас кріпаків не був замкнений у сільській самодостат
ності. Він залишався в контакті з економікою країни й знаходив там мож
ливості жити та займатися підприємницькою діяльністю. До того ж між 
1721 та 1790 рр. населення подвоїлося — то була ознака життєздатності. Й 
навіть більше, число державних селян зросло настільки, що стало поступо
во охоплювати половину сільського населення; а ці державні селяни були 
відносно вільними, над ними тяжіла часто-густо тільки теоретична влада.

Нарешті, до величезного тіла Росії проникав не тільки білий метал За
ходу, а й своєрідний капіталізм. І новації, що їх приносив із собою цей ос
танній, не конче означали поступ, але під їхнім тягарем старий порядок за
непадав. Наймана праця, яка з’явилася вельми рано, розвивалася в містах, 
на транспорті, навіть у селах на термінових роботах — на косовиці чи на 
жнивах. Працівниками, які пропонували свої послуги, часто були розорені 
селяни, які йшли світ за очі й наймалися чорноробами або на важкі робо
ти; чи ремісники, які зазнали банкрутства й далі працювали в робітничо
му кварталі (посаді), але на щасливішого сусіду; чи бідарі, які наймалися 
матросами, човнярами, бурлаками (на самій тільки Волзі було 400 000 бур
лаків. Організовувалися ринки праці, скажімо в Нижньому Новгороді, де 
накреслилися майбутні успіхи цього величезного ринкового центру. На 
руднях, мануфактурах поряд із кріпаками потрібні були наймані робітни
ки, яких наймали, виплачуючи їм завдаток, ризикуючи, втім, побачити, як 
найнятий накиває п’ятами.

Та не малюймо становища ні надто сприятливого, ні надто в похмурих
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тонах. Завше йшлося про населення, яке звикло до злигоднів, до існуван
ня у важких умовах. Воістину найліпший приклад того образ російського 
вояки, «справді легкого для прогодування», як нам пояснили: «Він носить 
невеличку жерстяну фляжку; має пляшечку оцту, кілька крапель якого на
ливає у воду, що її п’є. А коли йому трапляється трохи часнику, він його 
з’їдає з борошном, замішаним на воді. Голод він переносить ліпше, ніж 
будь-хто інший, а коли йому видають м’ясо, він розглядає цю щедрість як 
винагороду. Коли армійські склади порожніли, цар оголошував пісний 
день — і все було гаразд.

Міста, що радше були містечками

У Росії рано накреслився національний ринок, який розбухав біля ос
нови за рахунок обмінів, що їх робили панські та церковні маєтки, 
та надлишків селянської продукції. Зворотним боком такої надмірної 

сільської активності були, мабуть, незначні масштаби міст. Радше місте
чок, ніж міст, — не лише через їхню величину, а тому, що вони не спри
яли дуже високому розвиткові властиво міських функцій. «Росія — це ве
личезне село», — таким було враження європейських мандрівців, яких 
вельми вражала неабияка ринкова економіка, що, одначе, перебувала на

своїй первісній стадії. Вийшов
ши із сіл, вона охоплювала міс
течка, але ці останні мало до то
го ж відрізнялися від сусідніх 
сільських поселень. Селяни ут
римували передмістя, захопивши 
там велику частину ремісничої 
діяльності, влаштовували в самих 
містечках силу-силенну крамни
чок ремісників-торгівців, що 
вражали своєю и кількістю. На 
думку німця Й. Кільбургера 
(1674 р.), «у Москві більше тор
говельних крамничок, ніж у Ам
стердамі чи взагалі в німецькому 
князівстві». Але вони крихітні: в 
одну голландську крамницю їх 
легко вмістилося б з десяток. Й 
подеколи роздрібні торгівці 
ділять удвох, утрьох, учотирьох 
одну крамницю, тож «продавець 
насилу може обернутися посеред 
своїх товарів».

Ці крамниці, згруповані за ви
дами товарів, подвійною лінією 
тяглись уздовж рядів. Ряд можна 

було б перекласти тюрським словом сук, бо ці квартали з напхом напхани
ми крамничками більше нагадували мусульманські міста, ніж спеціалізовані 
вулиці західного середньовіччя. В Пскові 107 іконописців витягли свої 
крамнички в іконний ряд. У Москві місце нинішньої Красної площі було
«заповнене крамничками, як і вулиці, які виходять на неї; в усякого ремес
ла своя вулиця й свій квартал, тож торгівці шовком ніяк не змішуються з 
торгівцями сукнами та полотном, золотарі — з лимарями, шевцями, крав
цями, кушнірами та іншими ремісниками... Є також вулиця, на якій прода
ють лише образи їхніх святих. Одначе ж іще крок — і ми опинилися б перед 
найбільшими крамницями (амбарами), насправді — оптовими складами, які 
також займалися торгівлею вроздріб. Москва мала й свої ринки, й навіть 
спеціалізовані ринки, аж до ринків мотлоху, де цирульники працювали про
сто неба посеред виставленого старого лахміття, і м’ясних та рибних ринків,
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з приводу яких один німець твердив, що «перш ніж їх побачиш, їх відчуєш 
нюхом... їхній сморід такий, що всім чужоземцям доводиться затикати собі 
носа!» Самі тільки росіяни, твердить він, буцімто цього не помічають!

За межами цієї дрібної ринкової активності існували обміни з великим 
радіусом. У національному масштабі їх накидало розмаїття російських об
ластей, коли в одних бракувало хліба або дров, у інших — солі. Й імпортні 
вироби чи товари хутряної торгівлі перетинали країну з краю в край. 
Справжніми рушіями такої торгівлі, що створювала багатства багатьох гос
тей, а згодом інших великих негоціантів, були радше скромні ярмарки, ніж 
міста. їх у XVI11 ст. було, либонь, від 3 до 4 тис., тобто в 10 — 12 разів 
більше, ніж міст (1720 р. було, як твердили, 273 міста). Деякі з них нагаду
вали шампанські ярмарки, виконували функцію з’єднання таких віддале
них одна від одної областей, якими колись були Італія та Фландрія. До 
числа таких великих ярмарків належали Архангельський на далекій 
Півночі, який південніше змінював вельми пожвавлений, «один з найзна- 
чущих у імперії Сольвичегодський; Ірбітський, який контролював шлях до 
Тобольська, до Сибіру; Макар’ївський, перші начерки величезного Ниж- 
ньоновгородського торговища, яке розгорнеться на всю ширину тільки в 
XIX ст.; Брянський — між Москвою та Києвом; Тихвінський — на підсту
пах до Ладоги, на шляху до Балтики і Швеції. То не були тільки архаїчні 
знаряддя, оскільки час ярмарків зберігся в Західній Європі аж до XVIII ст. 
Але в Росії проблему складала відносна незначущість міст порівняно з яр
марками.

Іншою ознакою незрілості міст була відсутність сучасного кредиту. Й 
отже, розквітало царство лихварства, вкрай суворого, в містах та селах: за 
найменшого інциденту в триби механізму потрапляло все, включаючи сво
боду й життя людей. Бо «все позичається... гроші, продовольство, одяг, си
ровина, насінням; все віддається в заставу — майстерня, крамниця, де
рев’яний будинок, садок, поле або частина поля і навіть система труб, яки
ми обладнана соляна свердловина. Поширені були вкрай високі ставки 
відсотка: для позики одного російського купця іншому російському куп
цеві в Стокгольмі 1690 р. ставка була 120% на дев’ять місяців, тобто понад 
13% місячних. На Леванті, де лихварство між єврейськими чи мусуль
манськими кредиторами та християнами-позичкодавцями почувало себе 
привільно, ставки відсотка в XVI ст. не сягали 5% місячних. Яка 
помірність! У Московії лихварство було переважно засобом нагромаджен
ня. І вигода, передбачена домовленістю, мала менше значення, ніж захоп
лення застави, земельної ділянки, майстерні або гідравлічного колеса. Це 
було додатковою причиною того, що ставка відсотка була така висока, а 
терміни сплати такі жорсткі: все бралося до розрахунку задля того, аби до
мовленості не можна було дотриматися й наприкінці шляху здобич вияв
лялася захопленою назавше.

Світ-економіка, але який?

Т  Т я  величезна Росія, незважаючи на ще архаїчні форми, була, безпе- 
I  І  речно, світом-економікою. Якщо розташуватися в його центрі, в 
І  І .  Москві, він свідчив не тільки про певну енергію, а й про певну мо

гутність панування. Вісь «північ — південь», уздовж Волги, була вирішаль
ною лінією поділу, якою в Європі XIV ст. був капіталістичний «хребет» від 
Венеції до Брюгге. І якщо уявити собі карту Франції, збільшену до російсь
ких масштабів, то Архангельськ був би Дюнкерком, Санкт-Петербург — 
Руаном, Москва — Парижем, Нижній Новгород — Ліоном, Астрахань — 
Марселем. Згодом південним краєм буде Одеса, заснована 1794 р.

Світ-економіка розширювався, просував свої завоювання на пери
ферійні, майже пустельні регіони. Московія була величезна, й саме така 
величина ставила її в лави економічних страховиськ першого розряду. Що
до цього ті чужоземці, які так часто підкреслювали цей фундаментальний 
чинник територіальних обсягів, не помилялися. Ця Росія, каже один з них, 
така велика, що в розпалі літа, «на одному краю імперії світловий день ся
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гає лише 16 годин, а на іншому — 23 годин. Вона така простора з 500 000 
кв. льє, які приписують їй, «що всі жителі (світу) могли б (там) розмісти
тися з вигодами», — писав інший. Однак, писав далі цей інформатор, во
ни, либонь, «не змогли б знайти там достатньо засобів до існування».

У таких масштабах поїздки та пересування неодмінно подовжувалися, 
ставали нескінченними, нелюдськими. Відстані затримували, ускладнювали 
все. Для обмінів потрібні були роки, аби замкнутися. Офіційні каравани, 
що вирушали з Москви до Пекіна, йшли туди й назад три роки. Хіба не до
водилося їм у цій нескінченній подорожі перетинати пустелю Гобі, мабуть, 
щонайменше 4000 верст, цебто приблизно 4000 км? Купець, який кілька 
разів зробив таку подорож, цілком міг твердити, аби заспокоїти 1692 р. двох 
отців-єзуїтів, які розпитували його, що, мовляв, ця мандрівка не важча за 
перехід Персії або Туреччини. Нібито цей останній не був украй важким! 
1576 р. один італійський очевидець говорив з приводу держави шаха Абба
са, «що їдеш по його державі безперервно чотири місяці» («сИе «' сатіпа диа- 
іго тезі сопйпиі пеі шо зіаіо»), аби її перетяти. Без сумніву, шлях Москва — 
Пекін долали ще повільніше: до Байкалу доводилося послуговуватися сань
ми, за Байкалом — кіньми або верблюжими караванами. А також рахувати
ся з потрібними паузами, з жорсткою потребою «зимувати на місці».

Ті самі труднощі спостерігалися під час пересування з півночі на 
південь, від Білого моря до моря Каспійського. Щоправда, 1555 р. англійці, 
виїхавши з Архангельська, дісталися до ринків Ірану. Та стільки разів 
омріяний проект обійти з тилу торгівлю прянощами по Індійському океа
ну, перетинаючи «російський перешийок» з півночі на південь, надто вже 
ігнорував реальні труднощі цієї операції. Одначе ще 1703 р. новина, либонь 
передчасна, про захоплення росіянами Нарви, збуджувала уяву в Лондоні: 
що могло бути простіше, вирушивши до цього порту, перетнути Росію, 
дістатись до Індійського океану й скласти конкуренцію голландським ко
раблям! Проте англійці кілька разів зазнавали поразки в цій авантюрі. 
Близько 40-х років XVIII ст. їм удалося осісти на берегах Каспію, але 
потрібний царський дозвіл, виданий 1732 р., у них відібрали 1746 р.

Цей простір, який лежав у основі реальності російського світу-еко- 
номіки й насправді надавав йому його форми, мав іще ту перевагу, що 
вбезпечував цей світ-економіку від вторгнення в нього інших. Нарешті, 
цей простір робив можливою диверсифікацію виробництва, а також більш 
чи менш ієрархізований від зони до зони поділ праці. Свою реальність 
російський світ-економіка доводив також існуванням великих пери
ферійних областей: на південь, у бік Чорного моря; в азійському напрямі
— фантастичні території Сибіру. Цього останнього, який зачаровує нас, 
досить буде як прикладу.

Винаходити Сибір

Якщо Європа «винайшла» Америку, то Росії довелося «винаходити» 
Сибір. Як та, так і та вибилися з колії через неосяжність їхніх завдань. 
І все ж таки Європа на початку XVI ст. вже перебувала на високій 

точці своєї могутності, й Америку пов’язували з нею привілейовані шляхи, 
шляхи Атлантичного океану. Росія ж у XVI ст. була ще бідна на людей і на 
кошти, а морський шлях між Сибіром та Росією, який колись використо
вував Великий Новгород, був незручний: це приполярний шлях, що завер
шується в широчезному естаурії Обі й упродовж багатьох місяців скутий 
кригою. В остаточному підсумку царський уряд заборонив його, побоюю
чись, аби контрабанда сибірським хутром не набула там надто сприятливих 
умов. Тож Сибір зв’язувався з російським «шестикутником» виключно 
нескінченними суходільними шляхами, для яких, на щастя, Урал майже не 
є перешкодою.

Саме 1583 р. цей зв’язок, що зародився вже давно, закріпив похід коза
ка Єрмака, який перебував на службі в братів Строганових, купців та про
мисловців, які отримали від Івана IV величезні наділення за Уралом «з пра
вом встановлювати там гармати й пищалі». То був початок порівняно
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швидкого (100 ООО кв. км на рік) завоювання. За одне століття росіяни в 
пошуках хутра етап за етапом заволоділи басейнами Обі, Єнісею, Лени та 
1689 р. наштовхнулись на берегах Амуру на китайські пости. Камчатку 
підкорять 1695 — 1700 pp., і з 40-х років XVIII ст. за відкритою 1728 р. 
Берінговим протокою Аляска побачила перші російські поселення. На
прикінці XVIII ст. в одному донесенні відзначалася присутність на цій аме
риканській землі двох сотень козаків, які об’їздили країну й намагалися 
«привчити американців сплачувати ясак», як і в Сибіру, соболевими та ли
сячими шкурками. Й автор донесення додав: «Утиски та жорстокості, що 
їх коять козаки на Камчатці, не забаряться, безперечно, датися взнаки й в 
Америці».

Російське просування проходило переважно по цей бік лісів, південни
ми степами, де близько 1730 р. встановиться кордон від берегів Іртишу, 
притоки Обі, До відрогів Алтаю. То був справжній limes, безперервний 
кордон, що його утримували козаки, на відміну від звичайного точкового 
захоплення сибірського простору, всіяного невеликими фортечками з де
рева (острогами). Цей вельми важливий кордон, яким накреслився він до 
1750 p., збережеться до правління Миколи І (1825 — 1855 pp.)

Загалом це був фантастичний простір, завойований попервах за кілька 
стихійних просувань, внаслідок індивідуальних заходів — процесу, що не 
залежав від офіційної волі й планів; побажання й плани з’являться згодом. 
Було навіть родове ім’я — «промислові люди» — для означення таких пер
ших і непомітних трударів завоювання: мисливців, рибалок, траперів, 
ремісників, селян «із сокирою в руці й з мішком насіння на плечі». Не ка
жучи вже про вільних шукачів пригод, яких люди побоювалися й прийма
ли погано, про розкольників, купців (не конче росіян), нарешті, про за
сланців, починаючи від кінця XVII ст. Взагалі, беручи до уваги неосяжність 
Сибіру, то була сміховинна імміграція — щонайбільше 2000 чоловік пе
ресічно на рік, — здатна забезпечити на південних околицях лісу (лісу бе
резового, білого, на противагу чорним хвойним лісам Півночі) рідко 
розсіяне селянське населення, яке мало цінну перевагу: було майже вільне. 
На легких грунтах сохи з горіховим або буковим сошником було досить для 
обробітку кількох житніх полів.

Російське населення, цілком очевидно, вибирало родючі грунти, береги 
багатих на рибу річок і відтісняло первісні народи до пустельних південних 
степів або густих північних лісів: на південь — тюрко-татарські народи, від 
киргизів (ідеться про казахів. — Прим, ред.) з берегів Каспію до монголь
ських (скажімо, войовничих бурятів, шо викликали подив, району Іркутсь
ка, де, незважаючи на їхній опір, 1662 р. спорудили фортецю); на північ — 
самоїдів (маються на увазі ненці та інші самоїдські народи. — Прим. ред.), 
тунгусів, якутів. З одного боку, на півдні, були повстяні шатра, далекі ко
човища пастушого населення й торгові каравани; з другого, на півночі, — 
дерев’яні хижки в густих лісах, полювання на хутрового звіра, причому 
мисливцеві доводилося послуговуватися компасом, аби відшукати шлях. 
Європейські мандрівці, які залюбки виступали в ролі етнографів, множи
ли свої спостереження про ці нещасливі народи, відкинуті до несприятли
вого природного середовища. «Онські тунгуси, — зауважує Гмелін-дядько,
— майже всі говорять по-російському, вони також носять російський одяг, 
але їх легко вирізнити за зростом та за візерунками, якими вони прикра
шають собі обличчя. Одяг у них найпростіший, вони ніколи не миються і, 
коли приходять до шинку, змушені приносити з собою чарку, бо їм би и 
там не дали. Крім ознак, за якими їх відрізняють від росіян, їх легко 
впізнати за запахом».

Коли закінчувалося XVIII ст., Сибір налічував, либонь, трохи менше як 
600 000 чоловік населення, включаючи корінних жителів, якими легко бу
ло керувати, беручи до уваги їхню вбогість та незначну чисельність, і яких 
можна було брати до складу невеликих загонів, що охороняли остроги. 
Нерідко їх використовували на важких роботах: тяга кораблів линвою, пе
ревезення, рудні. В усякому разі, вони постачали пости хутром, дичиною 
або привезеними з півдня товарами. Деяке число рабів, одержаних у мон
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голів і татар, яких звичайно продавали на астраханському ринку, і ті, яких 
продавали на сибірських ринках — тобольському й омському, — станови
ли тільки незначущу добавку. Нічого схожого на те, що робилося в рабо
власницькій Америці чи навіть у деяких регіонах Росії.

Потрібні перевезення ніколи не були легкими. Річки, що течуть з півдня 
на північ, довгі місяці сковує крига, а навесні викликають жах льодоходи 
на них. Перетягування плоскодонних кораблів (стругів) дозволяло влітку 
перебиратися з плеса на плесо влюбленими волоками, де інколи вироста
тимуть міста, попервах незначні, як і ті, що їх створювали європейці у 
внутрішніх районах Нового Світу. Зима, незважаючи на сильні морози, 
відносно сприятливіша для перевезень завдяки зручностям санного шляху. 
«Останніми санними обозами, — писала 4 квітня 1772 р. «Газетг де 
Франс», повідомляючи санкт-петербурзьку новину, — привезено значну 
кількість золотих і срібних зливків із рудень Сибіру (безперечно, з району 
Нерчинська) та Алтайських гір».

З огляду на таке повільне зародження російська держава мала час, аби 
поступово вживати застережних заходів, накинути свій контроль, розмісти
ти козацькі загони та своїх урядників, активних, хай навіть схильних до 
казнокрадства. Заволодіння Сибіром почало налагоджуватися зі створен
ням у Москві 1637 р. Сибірського приказу, своєрідного міністерства (в 
обов’язки якого ввійшли всі справи Сходу, що колонізувався), яке можна 
певною мірою порівняти з Радою Індій (Consejo de Indias) та Торговою па
латою в Севільї (Casa de la Contratacidn). Його завдання полягало водночас 
в організації сибірської адміністрації і в збиранні товарів, що їх вилучала 
державна торгівля. Поки що не йшлося про коштовні метали, які залежа
тимуть від запізнілого гірничопромислового циклу: нерчинські родовища 
золотоносного срібла відкрили 1691 р. і, розроблювані грецькими під
приємцями, вони дадуть своє перше срібло тільки 1704 p., а перше золото
— лише 1752 р. Отже, сибірські поставки тривалий час обмежувалися фан
тастичною кількістю хутра, «м’якого золота», за якими держава здійснюва
ла жорсткий контроль: трапери, корінні жителі чи росіяни, й купці спла
чували данину й податки хутром, і це хутро збиралося й перепродувалося 
чи то Китаю, чи то Європі зусиллям Приказу. Але на додачу до того, що 
держава часто платила своїм агентам цією самою монетою (залишаючи за 
собою найліпші шкурки), їй не вдавалося контролювати все, що постача
ли мисливці. Перевезені контрабандним шляхом сибірські хутра продава
лися в Гданську або у Венеції дешевше, ніж у Москві. И природно, ще лег
ше було займатися контрабандною торгівлею з Китаєм, великим покупцем 
хутра, каланів, соболів... Так, від 1689 до 1727 р. в бік Пекіна пройшло 50 
караванів російських купців, з них тільки десять офіційних.

Адже до повного заволодіння Сибіром було ще далеко. Ще 1770 p., за 
свідченням одного сучасника (засланого поляка, якого його пригоди при
ведуть згодом до самого Мадагаскару), «до політичних поглядів (російсько
го) уряду входить (навіть) те, аби заплющувати очі на це порушення (ро
зумій: контрабанду): було б надто небезпечно підбурювати жителів Сибіру 
до повстання. Найменша перешкода примусила б жителів узятися до зброї; 
а якби справа дійшла до того, Росія зовсім утратила б Сибір». Беньовський 
перебільшував, і в будь-якому разі Сибір не міг вислизнути від Росії. Його 
в’язницею була первісна стадія його розвитку, яку виявляли дешевизна 
життя в містах, що зароджувалися, майже автарктичне становище багатьох 
областей і певною мірою штучний характер обмінів на далекі відстані, які, 
одначе ж, створювали ланцюжок взаємних зобов’язань.

Справді, хоч би якими були протяглість і повільність сибірських 
обмінів, вони сполучалися один з одним. Великі сибірські ярмарки — То
больський, Омський, Томський, Красноярський, Єнісейський, Іркутський, 
Кяхтинський — були пов’язані один з одним. Виїхавши з Москви, російсь
кий купець, який прямує до Сибіру, затримається в Макар’єві, в Ібриті, 
відтак — у всіх сибірських торгових центрах, їздячи між ними туди й на
зад (наприклад, між Іркутськом та Кяхтою). Загалом поїздки тривали чо
тири з половиною роки, з тривалими перервами; в Тобольську «каравани
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калмиків та башкир... перебувають цілу зиму». Це породжувало довготри
валі скупчення людей, в’ючних тварин, саней, у які запрягали й собак і 
північних оленів, окрім тих випадків, коли здіймався вітер; тоді ставили 
вітрило, й тварини йшли за «кораблем», який пересувався сам по собі. Ці 
міста-етапи зі своїми крамницями були місцем збіговиськ та розваг. На
товп постійних покупців «на тобольському ринку такий густий, що через 
нього насилу проштовхуєшся».. В Іркутську була сила-силенна шинків (ка
баків), де люди пили цілісінькими ночами.

Отже, міста й ярмарки Сибіру пожвавлювала подвійна мережа обмінів: 
мережа великої торгівлі — російські та європейські товари в обмін на това
ри з Китаю й навіть з Індії та Персії; мережа обміну місцевих продуктів (пе
редусім хутра) на продовольство, потрібне всім поселенням, які загубилися 
в сибірській неосяжності й мали потребу в м’ясі, рибі та дорогоцінній 
горілці, яка вкрай швидко підкорила Північну Азію — без неї хто витерпів 
би заслання? Природно, щодалі на схід чи на північ, то ширше розкрива
лося віяло цін. В Ілімську, далеко за Іркутськом, головному місті одноймен
ної сибірської провінції, відбувався своєрідний ярмарок, де обмінювалося 
хутро на деякі продовольчі товари із Заходу. На обміні таких товарів купець 
1770 р. наживав 200% зиску й подвоював цей зиск, перепродуючи хутро в 
Китаї. На місці фунт «рушничного пороху» коштував три рублі, фунт тютю
ну — півтора рубля, десять фунтів масла — шість рублів, барильце горілки 
18 пінт (пінта — міра ємності, що дорівнювала в дореволюційній Франції 
0,93 л. — Прим, ред.) — п’ятдесят рублів, сорок фунтів борошна — п’ять 
рублів. Зате соболина шкурка коштувала всього-на-всього один рубль, чор
но-бура лисиця — три рублі, ведмежа шкурка — полтину, півсотні шкурок 
димчастої північної білки — один рубль, сотня кролячих білих шкурок — 
один рубль, двадцять чотири горностаєвих шкурки — один рубль, і решта 
відповідно. Як було не розбагатіти за таких тарифів? На китайському кор
доні «бобер оцінюється під час обміну в 80 — 100 рублів».

Та який купець відважився б без такої грошової принади вирушити до 
цих пекельних країв, де доводилося остерігатися диких звірів і не меншою 
мірою — грабіжників, де коні здихали від роботи, де останні морози стоя
ли ще в червні, а нові — вже в серпні, де дерев’яні сани легко ламалися й 
люди, в разі сильного снігопаду, не могли уникнути смертельної небезпе
ки бути похованими під снігом? Просто відхилитися від дороги, втоптаної 
саньми, означало зануритися в пухкий сніг, у якому коні потопали по 
шию. Й аби ще ускладнити все це, починаючи від 30-х років XVIII ст. ху
тро Північної Америки склало конкуренцію «м’якому золоту» Сибіру, де 
завершився, принаймні — занепав, певний «цикл». Саме тоді починається 
гірничопромисловий цикл і споруджуються греблі, водобійні колеса, парові 
молоти, металургійні заводи й печі. Але в розпорядженні тієї недосконалої 
Америки, якою була Північна Азія, не було ні негрів, ні індіанців. І 
розв’яже проблему саме російська й сибірська робоча сила, щоправда, 
більше підневільна, ніж добровільна. Впродовж перших п’ятдесяти років 
XIX ст. розпалилася дивна, фантастична золота лихоманка. Ось її 
невідчепні образи: несамовиті пошуки золотоносних розсипів уздовж 
річок, нескінченні переходи по болотянистій тайзі; вербування робітників 
серед засланців і селян на чотири місяці літніх робіт. Цих робітників три
мали під наглядом у таборах, і тільки-но вони вивільнялись, одразу ж ви
трачали свої гроші на спиртне; й тоді вони не мали іншого вибору, як після 
важкого зимування знову зустрітися з вербувальниками, щоб отримати від 
них завдатки й потрібне продовольство для довгого зворотного шляху до 
родовища.

Недостатність і слабкості

У російській експансії все було неміцне й невизначене. Подвиг'разю
чий, але оточений крихкими ланками. Слабкості російського світу- 
економіки піддаються виміру на півночі й на заході в протистоянні 

країнам Заходу (це саме собою зрозуміло), а також і на півдні (від Балкан
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і Чорного моря аж до Тихого океану) перед подвійною присутністю му
сульманського та китайського світів.

Китай під керівництвом маньчжурів показав себе світом політично мо
гутнім, агресивним і схильним до завоювань. Нерчинська угода 1689 р. на
справді означала блокування російської експансії в басейні Амуру. Відтак 
російсько-китайські взаємини відверто зіпсувалися, й у січні 1722 р. російсь
ких купців випровадили з Пекіна. Становище поліпшиться з укладенням 
подвійної Кяхтинської угоди (20 серпня та 21 жовтня 1727 р.), яка визначи
ла монголо-сибірський кордон і заснувала південніше Іркутська, на самому 
кордоні, російсько-китайський ярмарок, що поглине основну частку 
обмінів, незважаючи на збереження на якийсь час кількох офіційних кара
ванів, які приходили з Пекіна. Такий розвиток був вигідний для Китаю, 
який у такий спосіб відкинув російських купців далеко від своєї столиці, за 
межі Монголії, і який збільшив свої вимоги. Китайське золото в платівках 
чи в зливках надалі обмінювалося винятково на білий метал. А 1755 р. 
російські учасники каравану були заарештовані й повішені в Пекіні. Звісно, 
Кяхтинський ярмарок ще знатиме добрі дні, але проникнення росіян до ки
тайської сфери китайці зупинили.

Іншим було становище щодо світу ісламу, який розчленували й посла
били політичні поділи: Турецька імперія, Персія, імперія Великого Мого
ла. Не було суцільного політичного фронту від Дунаю до Туркестану. Зате 
торговельні мережі там були старовинні, міцні, їх майже неможливо було 
обійти або перетнути їм шлях. Ознакою російської слабкості було те, що 
купці з Індії, з Ірану й з Балкан заполонювали — я не можу знайти іншо
го слова! — російський простір. Індуси-купці товклися в Астрахані й 
Москві, вірмени — в Москві й Архангельську. І якщо ці останні починаю
чи від 1710 р. одержували царські привілеї, якщо царська влада 1732 р. зго
дилася полегшити англійцям торгівлю з Персією через Казань, то це тому, 
що росіяни зазнавали на Каспійському морі поразки за поразкою. В цьо
му напрямі зв’язки були успішні тільки тоді, коли спиралися на місцеві 
громади важливих міст — перевалочних пунктів, починаючи від Астрахані, 
що мала татарське передмістя, вірменський квартал, індійську колонію й 
так званий «чужоземний» караван-сарай», у якому мешкали 1652 р. двоє 
отців-єзуїтів, які бажали зробити мандрівку до Китаю. Достоту так само у 
зв’язках з Чорним морем та з турецькими ринками на Балканах, включа
ючи й Стамбул, володарювали турецькі (часто грецького походження) 
купці поряд з кількома рагузинськими купцями.

У всякому разі саме рагузинця — Саву Лукича (Владиславича) Рагу- 
зинського, який народився в Боснії, виховувався й навчався у Венеції, 
приїхав до Росії 1703 р. — використовуватиме Петро І у своїх взаємовідно
синах з Балканами, і йому він доручить згодом організувати далеку 
торгівлю Сибіру. Й хіба не було в Сибіру греків-скупників хутра та 
підприємців-гірничопромисловців на Алтаї? 20 січня 1734 р., коли відкри
вався Ірбітський ярмарок і дороги до нього «заповнили коні, люди й сани,
— відзначав один мандрівець, — я бачив там греків, бухарців, татар усіх 
видів... Греки мали переважно чужоземні товари, закуплені в Архангельсь
ку, такі, як французьке вино й горілка».

Чужоземна перевага ще яскравіше виражена в напрямі Європи — пере
вага з вигодою для купців ганзейських, шведських, польських, англійських 
та голландських, У XVIII ст. голландці, які поволі здавали позиції і яких 
погано обслуговували місцеві кореспонденти, зазнавали банкрутства одно
го за одним, і першість виявилася за англійцями: в торговельних справах 
наприкінці століття вони розмовлятимуть як господарі. В Москві, а потім 
у Санкт-Петербурзі місцеві купці рідко врівноважували купців чужоземних. 
Хіба не цікаво, що в 30-і роки XVIII ст. найбагатший купець у Сибіру, 
який їздив до Пекіна як агент московських караванів, а згодом став віце- 
губернатором в Іркутську, а саме Лоренц Ланг, був, імовірно, датчанином? 
Так само, коли накреслиться після 1784 р. безпосередня російська торгівля 
на чорноморському напрямі, її здійснюватимуть венеціанці, рагузинці, 
марсельці — знову ж таки чужоземці. Й не вестимемо мови про авантур-
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ників, «пройдисвітів» та «волоцюг», які ще до Петра І відігравали таку ро
лю в російських справах. Іще в квітні 1785 р. Семен Воронцов писав із 
Пізи своєму братові Олександрові: «...всі негідники Італії, коли вони 
більше не знають, до чого взятися, публічно заявляють, що вирушають до 
Росії, аби збити статок».

Напрошується висновок: на своїх околицях російський велет не утвер
дився міцно. Його зовнішні обміни — з Пекіном, Стамбулом, Ісфаханом, 
Лейпцигом, Львовом, Любеком, Амстердамом — були об’єктом нескінчен
них маніпуляцій з боку інших. І тільки на просторі внутрішніх ринків, на 
величезних ярмарках, що всіяли територію, російський купець брав ре
ванш, використовуючи своєю чергою європейські товари, ввезені' до 
Санкт-Петербурга або до Архангельська, як торговельну монету аж до 
Іркутська й далі за ним.

Ціна європейського вторгнення

Воєнні перемоги Петра І та його насильницькі реформи, як твердять, 
«вивели Росію з ізоляції, в якій вона жила доти». Не можна сказати, 
що ця формула цілком помилкова чи цілком справедлива. Хіба не 

схилялася величезна Московія в бік Європи до Петра І? Заснування 
Санкт-Петербурга, з вигодою для якого відбулося перенесення центру 
російської економіки, звісно, відчинило вікно чи двері на Балтику й до 
Європи, та якщо через ці двері Росія отримала найліпший вихід з дому, то 
й Європа своєю чергою стала проникати до російського дому. І, розширив
ши свою участь у обмінах, вона завойовує російський ринок, влаштовує 
його з вигодою для себе, орієнтує те, що можна було в ньому орієнтувати.

Ще раз було впроваджено до гри всі засоби, які Європа використовує 
для забезпечення свого просування, передусім гнучкість кредиту — за
купівлі авансом — ударна сила готових грошей. Один консул на фран
цузькій службі в Ельсинорі зауважив (9 вересня 1748 р.) з приводу дансь- 
ких проток: «Тут проходять значущі суми срібла в іспанських вісьмерних 
монетах на всіх майже англійських кораблях, що вирушають до Петербур
га». Річ у тім, що баланс, який оцінювали в Санкт-Петербурзі, в Ризі чи 
згодом в Одесі (заснованій 1794 р.), завше був позитивний для Росії. Ви
нятки — в ті моменти, коли російський уряд утягувався чи стане втягува
тися в зовнішні операції великого розмаху, — підтверджували правило. 
Найліпшим засобом просунути торгівлю до слабкорозвинених країн було 
ввезення коштовного металу: в Росії європейські купці згоджувалися на та
ку саму «грошову кровотечу», як у гаванях Леванту чи в Індії. Й з тими са
мими наслідками: панування, що прогресувало, на російському ринку в 
такій системі, де справжні прибутки отримували по поверненні, за пере
розподілу й нового обігу товарів, на Заході. Крім того, шляхом гри вексель
ного курсу в Амстердамі, а згодом у Лондоні Росію нерідко ошукуватимуть.

Отже, Росія звикла до готових виробів Європи, до її предметів розкоші. 
Пізно вступивши в гру, вона з неї не так швидко вийде. Її володарі дума
тимуть, що еволюція, яка відбувається в них на очах, їхня справа, й стануть 
їй сприяти, допомагати проникненню до їхнього дому як нової структури. 
Вони бачитимуть у ній свою вигоду й навіть вигоду для Росії, яка звертала
ся до Просвітництва. Одначе чи не доводилося платити за це досить важку 
ціну? Саме про це йдеться в пам’ятній записці, написаній 19 грудня 1765 р., 
безперечно, якимсь російським лікарем, — документі по-своєму майже ре
волюційному, в усякому разі такому, що йшов проти течії. Хіба ця записка 
не вимагає закриття, чи майже закриття, Росії для чужоземного вторгнен
ня? Ліпше було б, пропонує автор, відтворити поведінку Індії та Китаю, 
принаймні таку, яку він собі уявляв: «Сі нації провадять величезну торгівлю 
з португальцями, англійцями, французами, (які) там закуповують усі їхні 
вироби та багато сировини. Але ні індійці, ні китайці не купують ні най
менших товарів Європи, якщо се не годинники, не залізний товар і деяка 
зброя». Тож європейці змушені купувати за срібло, за «методою, якої сі 
нації дотримувалися з того часу, як вони відомі в історії». На думку нашо
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го автора, Росії треба було б повернутися до простоти часів Петра І, «яка 
тривала впродовж сорока років», дедалі зростаючи. Особливо остерігатися 
серед усіх інших слід французьких кораблів, звичайно нечисленних, але 
«вантаж (одного з них), оскільки складається він зі всіляких предметів роз
коші», як правило, дорівнює за цінністю десяти — п’ятнадцяти кораблям 
інших націй. Якщо такій розкоші судилося тривати й далі, вона стане при
чиною «розорення хлібороба й ледь не заводів та мануфактур Імперії».

Та чи не було певної іронії в тому, що така «націоналістична» пам’ятна 
записка, адресована Олександрові Воронцову, отже, російському урядові, 
написана... по-французькому? Вона свідчить про інший бік європейського 
вторгнення, про своєрідну акультирацію, яка змінила спосіб життя й 
спосіб думок не тільки аристократії, а й певного прошарку російської бур
жуазії та всієї інтелігенції, яка також будувала нову Росію. Філософія 
Просвітництва, яка обійшла всю Європу, наклала глибокий відбиток на 
російські правлячі й інтелектуальні кола. В Парижі симпатична княгиня 
Даиікова відчула потребу відвести від себе звинувачення в будь-якій ти
ранії в стосунках зі своїми селянами. Дідро, який вів мову про «рабство», 
вона пояснювала (близько 1780 р.), що якраз зажерливість «урядів та вико
навців у провінціях» становить загрозу для кріпака. Власник всіляко 
зацікавлений у багатстві своїх селян, «яке становить його власний розквіт 
і збільшує його доходи». Через півтора десятка років вона пишалася ре
зультатами свого керівництва вотчиною Троїцьке (біля Орла). За 140 років 
населення нібито загалом подвоїлося, і жодна жінка «не бажала виходити 
заміж за межі моїх володінь».

Але європейський вплив водночас з ідеями поширював моди й, без 
жодного сумніву, притьмом сприяв широкому проникненню всієї тієї роз
коші, яку шпетив наш лікар. Багаті й бездіяльні росіяни впив&іися тоді 
європейським життям, витонченістю й утіхами Парижа чи Лондона досто
ту так само, як упродовж століть оп’янила людей Заходу цивілізація, а 
також видовиська італійських міст. Семен Воронцов, який сам покушту
вав чарів англійського життя й вихваляв його, проте роздратовано писав
8 квітня 1803 р. з Лондона: «Чув я, що наші панове роблять у Парижі 
екстравагантні витрати. Цей йолоп Демидов замовив собі порцеляновий 
сервіз, кожна тарілка якого коштує 16 луїдорів».

Одначе ж з урахуванням усіх обставин не було нічого зрівнянного між 
ситуацією в Росії та залежністю Польщі, наприклад. Коли економічна 
Європа накинулась на Росїю, ця остання вже перебувала на шляху, який 
захистив її внутрішній ринок, власний розвиток її ремесел, її мануфактур, 
що були в XVII ст., її активної торгівлі. Росія навіть чудово пристосувала
ся до промислової «передревслюції», до загального піднесення виробниц
тва у XVIII ст. За розпорядженням держави та з її допомогою з’явилися 
гірничі підприємства, плавильні, арсенали, нові оксамитні й шовкові ма
нуфактури, гути, — від Москви до Уралу. А в основі залишалася величез
на кустарна й домашня, промисловість. Зате, коли настане справжня про
мислова революція XIX ст., Росія залишиться на місці й поступово відста
не. Не так було у XVIII ст., коли, за словами Дж. Блюма, російський про
мисловий розвиток дорівнював розвиткові решти Європи, а подеколи й пе
ревищував його.

Незважаючи на все це Росія — більше ніж будь-коли раніше — й далі 
зберігала свою ролю постачальника сировини: коноплі, льону, смоли, ко
рабельних щогл і продовольства: хліба, солоної риби. Траплялося навіть, 
як це було в Польщі, що експорт не відповідав реальним надлишкам. На
приклад, «1775 р. Росія дозволила чужоземцям вивезення хліба, хоча час
тина імперії терпіла від голоду». До того ж, говорить цей мемуар 1780 р., 
«рідкісність монети змушує хлібороба позбавляти себе необхідного, аби 
сплачувати податки» (які збиралися грішми). І цей брак монети тиснув на 
дідичів, приречених «купувати в кредит звичайно на один рік і продавати 
свої врожаї за готівку за півроку чи рік до жнив», віддаючи «запаси за низь
кою ціною, аби компенсувати відсоток на аванси», Тут, як і в Польщі, 
аванси під майбутній врожай спотворювали умови обміну.
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Тим більше, що дідичі, принаймні великі, перебували в межах досяж
ності європейських купців. їх силоміць перевели до Санкт-Петербурга, пе
ребування в якому, повідомляє один звіт 1720 р., «викликає в них огиду, 
бо воно їх розоряє, утримуючи віддалік від їхніх земель та їхнього способу 
життя, якому вони віддають перевагу перед усім на світі, тож, якщо цар не 
затвердить до своєї смерті спадкоємця, здатного продовжувати те, що він 
так щасливо розпочав, сі народи, як бурхливий потік, знову впадуть у своє 
колишнє варварство». Пророкування виявилося не зовсім правильним, бо, 
коли цар нагло помер 1725 р., Росія й далі відкривалася в бік Європи, по- 
стачаючи їй дедалі більше сировини. 28 січня 1819 р. Ростопчин напише з 
Парижа своєму приятелеві Семенові Воронцову, який і далі перебував у 
Лондоні: «Росія — це бугай, якого поїдають й з якого для інших країн роб
лять бульйонні кубики». Що, між іншим, свідчить, що випаровувати м’ясні 
бульйони для виготовлення з них сухих екстрактів уміли й до Лібіха (1803
— 1873 рр.), який дав своє ім’я цьому процесові.

Намальована Ростопчиним картина, хоч вона й перебільшена, не 
цілком хибна. Проте не слід випускати з уваги, що ці поставки сировини 
до Європи забезпечили Росії перевищення її балансу й, отже, постійне по
стачання монетою. А це останнє було умовою проникнення ринку до се
лянської економіки, важливим елементом модернізації Росії та її опору чу
жоземному проникненню.



Мілан КУНДЕРА Акценти сучасності

ЧЕСЬКЕ ПАРІ
Подією, котра понад будь-яку іншу 

символізувала для мене кінець ко
муністичної імперії, котра понад будь-яку 
іншу мене зачепила і схвилювала, було 
звільнення країн Балтії, що возз’єдналися 
з Європою, залишивши позаду півсторіччя 
депортацій, переслідувань, невимовних 
страждань. Але моє тодішнє хвилювання 
незабаром заступило здивоване розчару
вання: тут у Франції, солідарність з 
країнами Балтії хоча й поділяли, але якось 
мляво. Ніхто нічого не знав про них до ла
ду, а як же можна палко обстоювати те, 
чого не знаєш?

Через кілька років я отримав факсом 
сповнені тривоги листи моїх друзів із Сло
венії, що після проголошення своєї неза
лежності (незалежності, яка нікому не за
грожувала) зазнала нападу югославської 
армії. Кілька днів я був поштарем між ни
ми і французькою пресою і зрештою напи
сав у «Монд» статтю на захист їхньої ново
народженої республіки. Я не певен, що 
переконав багатьох читачів. Якою мовою 
розмовляють вони, оті словенці? І чи 
справді цей етнос являє собою націю?

Я запитую себе: чому, на відміну від 
більшості моїх друзів у Франції, я так пал
ко взяв бік естонців або словенців? Це не 
був результат умовиводу, розмірковування. 
Моя позиція сформувалася раніше, вона 
передувала роздумам. А зумовило її 28 
жовтня 1918 року; точніше, моя підсвідома 
вірність цій даті. Нині про це вже забули, 
але ж проголошення Чехословацької рес
публіки свого часу неабияк перекроїло 
карту Європи. Держава чехів і словаків ви
никла як наслідок сміливої політики, яка, 
скориставшись повоєнною ситуацією, на
важилася зробити несподіваний крок. Я 
кажу, несподіваний крок: адже в центрі 
Європи раптом заявив про існування влас
ної республіки народ, який втратив дер
жавну незалежність і зник із європейської 
свідомості ще на початку XVII ст.

Мені спадає на думку відоме означен
ня Паскаля: парі. Найпрозірливіші чеські 
інтелектуали XIX ст. цілком усвідомлюва
ли собі, що відновлення їхньої держави 
було не конечною необхідністю, а точніше
— викликом, парі, проблематичний харак
тер якого 1886 року так сформулював Гу- 
берт Гордон Шауер: «З’єднавши нашу ду
хову енергію з культурою якоїсь великої 
нації (а саме Німеччини), що перебуває на 
значно вищому щаблі розвитку, хіба не да
мо ми більшу користь людству, ніж коли б 
тяжко працювали над відродженням куль
тури власної? Чи ж така значуща її 
вартість, що годна виправдати існування 
нашої держави?» Остаточної відповіді на 
ці запитання немає. Чеське існування є й 
лишиться викликом, парі.

Мюнхенська катастрофа 1938 року це 
підтверджує. Адже це була не лише капіту-

Мілан Кундера, 1996.

ляція демократій перед фашизмом. Це бу
ла також пихатість великих держав, які 
вирішували долю малої країни, лишивши 
її посла чекати за дверима: жорстка ураза, 
болісний стусан, завданий історичному 
парі чехів, історичному парі малих націй. 
Це випробування назавжди залишилося в 
пам’яті, після нього неможливо було почу
ватися й поводитися, як раніше. Ось чому 
на різанину у Чечні чехи відреагували 
значно гостріше, ніж англійці чи францу
зи. Вацлав Гавел завжди обстоює не
обхідність наднаціональних політичних 
об’єднань, але в той самий час і з тією ж 
наполегливістю — беззастережне визнання 
права всіх націй обирати свою долю. Якщо 
чехи не чинили жодних перешкод Словач
чині, котра вирішила покинути їхню 
спільну державу і домогтися незалежності, 
то це тому, що вони діяли згідно з логікою 
власної історії. Адже не можна відмовити 
іншому в тому, чого колись домагався для 
себе. Той, хто сам постраждав од пиха
тості, не має права бути пихатим.

Пригадую собі час, коли російська ніч 
огорнула Богемію. Людвік Вачулік написав 
тоді коротенький текст «Моя Європа». Ви
зивно, задирливо, у притаманній йому тро
хи дивній манері Людвік говорить про тих, 
кого він називає «просторовцями», тобто 
жителів неозорих рівнин, де панує одна- 
єдина мова, одна-єдина думка і де наймен
ша відміна засуджується, ніби брудна пля
ма на тлі всепоглинаючої білини. І він мріє 
про Європу, в якій бачить антипод отій од
номанітності: «Щодалі просуваєшся Євро
пою, тим більше там різних політичних 
течій. Тим більше гір, тим більше фортець, 
палаців, династій. Тим більше храмів, свя
щеників, здається, і Біблій так само багато, 
як церков». У кожній країні люди думають 
по-різному, «і якщо навіть їхні думки не 
містять у собі чогось надзвичайного, той 
факт, що вони різні — вже надзвичайний. 
Усе це — Європа...»

Відсутність належного респекту стосов
но «великих» — на користь розмаїття малих
— навряд чи сподобається будівничим сьо
годнішньої європейської єдності. А проте 
їм, можливо, слід бодай на мить зупинити
ся думкою на тій Європі, про яку мріяв у 
Празі один письменник, опозиціонер у той 
час, коли його країна поглинулася неєвро- 
пейцями зі Сходу. Адже сьогодні чеське 
парі перетворюється на європейське парі, 
яке я формулюю так: здатна чи не здатна 
Європа захиститися від галопуючої всепла- 
нетної стандартизації і створити спільний 
дім, де розмаїття і відмінність шанували б 
як найвищі цінності? Це парі ніколи не бу
де ні вигране, ні програне; адже Європа і є 
'те саме парі.

Париж, жовтень, 1995
(Ье поиуеі оЬзегуаїеиг, листопад, 1995)

З французької переклала Ярослава СОБКО
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У КОЛІ 
ПАНАСА ФЕДЕНКА

Минулого року В ОДНІЙ З 
найкращих паризьких ху
дожніх галерей на авеню Геор- 
га V, поблизу Єлисейських 
Полів, відбулися дві знаменні 
виставки українських і фран- 

зьких малярів, організовані 
иіьтурним товариством 

«Франція — Україна» на чолі з 
ініціативною й завзятою п. Ні
ною Феденко.

Першу з виставок приуро
чили до сторіччя від дня на
родження історика, літератора, 
відданого патріота України 
Панаса Феденка. «Ця експо
зиція, — зазначено в каталозі,
— присвячена Панасу й Богда
ну Феденкам, батькові й сину, 
котрі блискуче підтверджують 
українську культурну тра
дицію, а також — міцні зв’яз
ки між інтелектуалами та мит
цями Франції й України*.

Нагадаємо, що Богдан Фе
денко, псевдонім Теодор Денк 
(1924 — 1989), успадкувавши 
родинний хист до мистецтва 
загалом і до малярства зокре
ма, був не лише вченим, жур
налістом, знавцем мов, ман
дрівником, а й художником і 
письменником. Його роман 
«Таорміна» знайомий нашо
му читачеві («Всесвіт», 1995, 
№ 3 - 4 ) .

На виставці, про яку 
йдеться, експонувалися на
самперед твори малярів з кола 
Панаса Феденка, зокрема Пе
тра Омельченка, Софії За- 
рицької, Олекси Грищенка. 
Імена цих українських май
стрів, творче життя яких про
минуло на чужині, на жаль, і 
сьогодні мало відомі на 
Батьківщині. Сучасне мистец
тво України репрезентував 
Олександр Дубовик.

Друга акція товариства 
«Франція — Україна» зібрала 
значно більше як українських, 
так і французьких сучасних ху
дожників. Назвемо лише дея
ких з них: Мартін-Мартін, Жак 
Шар’є, Жорж Лефевр; Василь 
Лопата, Андрій Сологуб, Мико
ла Базиль... Київський мистец
твознавець професор Дмитро 
Степовик надав неабияку допо
могу організаторам виставки, 
щоб українська її частина спра
вляла найліпше враження.

На першій сторінці обкла
динки «Всесвіту» репроду
куємо відоме полотно Петра 
Омельченка «Дві флейтистки».

ЛІТЕРАТУРНІ 
НОВИНИ З КИТАЮ

З нагоди 50-річчя перемо
ги у другій світовій війні ки
тайське видавництво «Чжон-

Панорама
цзінь» видало серію книжок 
під загальною назвою 
«Бібліотека світової антифа
шистської літератури».

Це видання налічує 52 то
ми і містить у собі твори ав
торів з-понад 60 країн світу, 
що охоплюють всі регіони 
планети.

Відомий китайський пись
менник Лю Байюй написав пе
редмову для «Бібліотеки», що 
має назву «Світла та священна 
сторінка».

У передмові Лю Байюй ог
лянув трагічно відомі 30 — 40 
роки нашого сторіччя, висло
вивши глибоку повагу антифа
шистам того часу і водночас 
затаврувавши німецький, 
італійський та японський фа
шизм.

Антифашистська літерату
ра своєрідним чином злила 
власне життя письменників з 
подіями війни. Вона дала 
відповіді на серйозні запитан
ня щодо громадського 
обов’язку письменника і вза
галі цінності літератури.

У передмові Лю Байюй за
значає: «У цій антифаши
стській війні ми були учасни
ками, що вижили. Але час ми
нає, і тих, хто вижив, дедалі 
меншає. Шість років тому, ко
ли я зустрічався з українськи
ми письменниками — ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни, я казав: «Ми воювали в 
Азії, ви — в Європі, але всі ми 
були в одному окопі, що про
стягнувся від річки Хуанхе до 
Дніпра, і ворог у нас був один
— фашизм». На жаль, через 
деякий час Б. Автономов, з 
яким ми тоді зустрілись, по
мер. І коли я вступаю у своє 
восьме десятиліття, відчуваю, 
шо тягар обов’язків на моїх 
плечах дедалі важчає».

Випуск цієї літературної 
серії в Китаї має велике зна
чення та глибокий сенс. Не
обхідно передати з покоління 
в покоління пам’ять про во
гонь і дим, перемоги і втрати, 
передати самий дух антифа- 
шизму, дух загиблих борців, 
щоб він обернувся вже у наш 
час на могутню силу. Тим 
більш що твори «Бібліотеки 
антифашистської літератури» 
написані здебільшого не чор
нилом, а кров’ю та сльозами.

Відзначаючи перемогу ан
тифашистських сил у другій 
світовій війні, не слід забувати 
минуле, захищаючи мир в 
усьому світі, бо саме це забез
печує прогрес людства. Цю 
мету й переслідує видання

«Бібліотеки антифашистської 
літератури» в Китаї.

* * *

Китайські видавці знову 
звернулися до класики світо
вої літератури. Видаються не 
тільки нові твори, а й уже 
відомі китайським читачам. 
Подібний феномен об’єктив
но свідчить про те, що духовні 
потреби китайців зростають.

Нині в Піднебесній має по
бачити світ кількість шедеврів 
світової літератури в перекладі 
китайською мовою. Наприк
лад, «Дама з камеліями» А. Дю- 
ма тільки з 1980 року мала по
над 20 варіантів перекладу 
(включаючи й скорочену 
версію). Такі твори, як «Собор 
паризької Богоматері» В. Гюго, 
«Червоне та чорне» Стендаля, 
«Страждання молодого Вер- 
тера» Гете та інші, мають понад 
10 варіантів перекладу, чимало 
з яких вийшли друком ос
танніми роками. На недавній 
конференції перекладачів іш
лося про подальшу роботу з пе
рекладами перлин світової літе
ратури. З одного боку, кон
статувалося — різні варіанти 
перекладів популяризують сві
тову класику і водночас сприя
ють зростанню кваліфікації ки
тайських перекладів. З іншого, 
слід визнати, що ця справа в 
Китаї має чимало недоліків. 
По-перше, ще є видавництва, 
які нехтують професійним 
обов’язком і заради тиражу ви
дають переклади творів, якість 
яких дуже сумнівна. По-друге, 
є ще чимало перекладачів, які 
не мають належних знань мови 
або відповідних літературних 
здібностей, таких необхідних 
справжньому перекладачеві. 
По-третє, часто-густо можна 
спостерігати перевидання не
якісних перекладів, що є мар
нуванням людської праці та 
коштів. Уряд країни приділяє 
велику увагу цій справі й, по 
можливості, допомагає у 
вирішенні проблем.

Нині видавниче управ
ління посилює контроль за 
перекладацькою справою, ви
знаючи, що шедеври світової 
літератури — це надбання і 
культурна скарбниця людст
ва. Тому якість перекладу і 
якість оригіналу є справою 
державного рівня, що сприяє 
підвищенню культурного рів
ня громадян, а отже, на пер
шому плані має стояти гли
бока повага до автора, чита
ча, серйозна відповідальність 
за громадське значення спра
ви, а не тільки можливі ма
теріальні прибутки.

Професор Хе Жунчан, 
професор Чжу Хун
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Наталія КОЛЕСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ

ЕМІГРАЦІЯ ДУШІ, АБО ФЕНОМЕН 
МИТЦЯ-ЕМІҐРАНТА В КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Особливістю українського літератур
ного процесу XX століття є помітна, а 
подекуди визначальна присутність у 
ньому тих мистецьких індивідуально
стей, для яких психологічний стан, 
який англійський модерніст Джойс на
звав у «Дні натовпу» «духовною еміг
рацією», був явищем, радше, аномально 
нормальним, звичним, ніж випадковим. 
Що ж характерне для цього стану? На
самперед — відчуття своєї відчуженості 
й Неприйняття (на рівні свідомому та 
несвідомому) історично суспільством 
обумовленого й керованого духовного 
розвою нації. «Духовними емігранта
ми» в рідній Україні були П. Тичина і 
М. Рильський, М. Хвильовий, В. Сосю- 
ра та багато інших. У випадку тих, хто 
змушений був покинути рідну землю й 
податися в еміграцію фізичну, тобто 
прийняти громадський статус «людина 
без батьківщини», цей стан був прита
манний для більшості українських 
митців. їхня «духовна еміграція» в умо
вах втрати батьківщини означала: з од
ного боку — відпір асимілятивним про
цесам, з іншого — відчуття своєї інак- 
шості на рівні менталітету, втрати 
відчуття об’єктивності часово-просто
рових реальностей, труднощів присто
сування до нового ландшафту, ін
тер’єру.

Вічна суперечність між замкненістю 
землі як тим, де «людина засновує в її 
історичному здійсненні своє помешкан
ня і свій дах» (Гайдеггер; згадаємо тол- 
стовську «Малую родину»), та світом як 
розмаїттям шляхів індивідів — одна з 
недосліджених особливостей феномена 
«духовної еміграції» митців. Можливості 
вирішення цієї суперечності в умовах 
еміграції (тобто переселення) різні. Од
на з них — декларування свого 
звільнення від замкненого єднання з 
рідною землею. Згадаймо Джойса та йо
го ідеї цілковитого зречення митця від 
відчуття своєї приналежності до народу, 
країни і т. п. Правда, і в його випад
ку крізь декларування настирливо 
прозирає в творах образ конкретного 
міста Дубліна, людини конкретної на-
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На захід знов шукаємо давно 
забутий слід...
(Л. Мосендз)

ціональності — ірландця. Другий шлях
— свідоме блокування з тематично кос
мополітичним мистецтвом (празька 
школа).

Феномен празької школи поетів дає 
можливості для розгляду проблеми «ду
ховної еміграції» митців у контексті 
особливостей українського менталітету.

Поети празької школи Є. Маланюк, 
Ю. Клен, О. Стефанович, О. Ольжич, 
О. Теліга, О. Лятуринська, Г. Мазуренко, 
Ю. Дараган, Л. Мосендз та інш. вийш
ли в історичних змаганнях переможени
ми. Більшість із них зі зброєю в руках 
боролись за Українську державу і після 
падіння УНР опинились за кордоном. 
Еміграція для них була матеріальним 
вираженням поразки. Але саме вона 
спонукала їх зробити творчість порятун
ком. Стан «духовної еміграції» підсилив 
інтуїтивно- ірраціональне відчуття своєї 
сутності (звідси — неоромантизм світо
бачення). Емоційне наднапруження ви
разилось у поетичних сповідях (не ви
падково мистецький розквіт багатьох із 
названих поетів відбувся саме в 
еміграції). Водночас перебування в стані 
не тільки політичної, а й «духовної 
еміграції» надало заангажованої забарв
леності творчості. Комплекси служіння, 
вини, образи сприяли цьому. Тому хара
ктерним є запитання Ю. Клена:

Коли тебе сурма твоєї туги
Покличе знов у рідний край,
Де ждуть тебе безчестя і наруга...

Звідси й присутність кулішівського 
конфлікту, як називає Ю. Шерех став
лення Маланюка до України. Суть його 
у гіркому Кулішевому визнанні: «Шу
каємо помацки десь іншої Вкраїни», в 
його посланні «До рідного народу»: «Бо 
мають всі твої сусіди, що назвати своїм, 
а ти своїм не назовеш нічого...»

О варваре сліпий,
Покинь тріумфувати, потупся,
Зчервоній од сорому тяжкого,

— пише поет.
Пантелеймон Куліш висловив жор

стоку правду малоросам про їхню 
провінційно-хуторянську бездержавну
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країну. Чи не переспівуються ці рядки з 
пристрасним монологом Маланюка до 
України, яку він покинув, але від якої 
не в силі ні відвернутися, ні прийняти її 
такою, якою вона є.

Панівною темою творчості поетів 
празької школи стає тема батьківщини 
як утвердження своєї українськості. 
Втрачена батьківщина, зазначає І. Фізер 
у передмові до антології «Координати», 
«часто-густо мобілізує їхню увагу, вик
ликає надмірну ідеалізацію історичної 
минувшини, блокує шляхи до того типу 
мистецтва, в якому національні елемен
ти серйозно притуплені». Ю. Клен, 
Є. Маланюк, Ю. Дараган, Ю. Липа не
сли свою українськість як рану, як бла
гословення й прокляття. Вона позбави
ла їх багатьох хвилин спокійної поетич
ної медитації. Трагічно покинута Ук
раїна шептала до них то «безкровими, 
беззвучними устами», то «блакитним 
літом зітхала в веснянім саду».

Куди б ти не пішов, потужний вітер
Тобі несе сузір’я рідні вслід,
І скрізь, і завжди над тобою світить
Знайомих обрисів іскристий цвіт...

—писав Ю. Клен.

Свою батьківщину поети віднаходи
ли по-різному. Це була і стилізація 
фольклору, як у О. Стефановича, О. Ля- 
туринської, й історико-філософічні ме
дитації (Є. Маланюк, Ю. Клен).

«Тематично їхня творчість була спря
мована найчастіше в минуле», — пише 
про празьку школу Мик. Неверлий. Чи 
не стан «духовної еміграції» вплинув на 
певну характерну часово-просторову 
структуру їхніх творів, коли майбутнє 
виростає не з сучасного, а з минулого.

Минулі дні вертаються як спогад,
Ми завтра знов не будемо чужі...

— зазначає О. Теліга.
«Знову сню забутим раєм», — визнає 

Ю. Дараган. «Завжди беззахисний на 
грози», — сумно мріє про майбутній рай 
Є. Маланюк. Майбутнє у поета не виро
стає із сучасного:

Бачу їх — високих і русявих.
Завсім інших, не таких, як ми.
Завсім інших...

Просторова конкретність (наприклад 
Степова Еллада у Є. Маланюка, Старо
давній Рим у О. Ольжича) у поетів 
празької школи — це декорація кон
кретності. Бо про що б не писали поети,

вони повернені до України, до своєї 
знедоленої землі, до роздумів про ук
раїнську людину, історію.

Стан «духовної еміграції» посилю
вався у митців переселенням фізичним, 
зокрема зміною ландшафту. Етнопсихо- 
логи, виділяючи інтравертність, прита
манну українцеві, зазначають і похідне 
від неї: ослаблення в здатності до адап
тації. Що ж, можливо, ще й тому Є. Ма
ланюк називає еміграцію «операцією 
розриву з живим тілом Батьківщини». 
Чуже повітря, чуже підсоння, чуже не
бо:

Не треба ні паризьких бриджів.
Ні Праги вулиць прастарих,
Все сняться материнські руки,
Стара солома рідних стріх.

Готична Прага зачаровує, а 
видіння розлогих українських степо
вих просторів не покидають Є. Мала
нюка, Ю. Клена, О. Лятуринську, О. Сте
фановича, Л. Мосендза, Ю. Дарагана. 
Степу співаються псалми (наприклад, 
«Псалми степу» Є. Маланюка), йому 
творять «Євангелії».

Празька школа українських поетів 
(назва умовно географічно окреслена, 
як і умовно вжите саме визначення 
«школа») ввійшла в історію української 
літератури як незаманіфестоване мис
тецьке об’єднання. Підстави для виз
нання її як цілого знаходимо і в полі
тичній заангажованості митців, і в їхній 
приналежності до вісниківців (більшість 
із них друкувалась у донцовському «Віс
нику»). «Спільного треба шукати в ри
сах світогляду, віри, ідеології, спільною 
була віра в існування «окремішної 
української національної духовності», — 
зазначає Ю. Шевельов, спільними були 
тематичні збіги, мандрівні формальні 
засоби (Б. Рубчак). Думаю, що спільним 
був і стан «духовної еміграції», який 
спонукав до шукання щирих розмов, 
експресивності поетичного вираження. 
«Велика почуттєвість навіть при інтра- 
вертизмі потребує контакту (українець 
не переносить самотності), а до шукан
ня контакту спонукає також охота само
вияву (самовияв мусить мати спряму
вання на якийсь об’єкт), коротко, ук
раїнець шукає соціального резонансу, 
тому в нього є потреба вислову», — пи
ше В. Янів у «Нарисах до історії ук
раїнської етнопсихології». Можливо, в 
цьому й полягає одна з причин того, що 
«духовна еміграція» українських поетів в 
умовах еміграції політичної спонукала їх 
до пошуків духовної єдності, а не замк- • 
неності в собі.
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Микола РЯБЧУК

За традицією Асоціація американсь
ких славістів постійно змінює місце 
своїх щорічних конвенцій, але не змі
нює термінів їхнього проведення: кінець 
листопада, переддень Дня подяки — за
гальнонаціонального свята, яке дає 
учасникам два додаткових дні — не так 
для наукових дискусій, як для приємно
го відпочинку де-небудь біля арізонсь- 
ких каньйонів чи на гавайському побе
режжі. Ця приємність виглядає тим 
більшою, що західні професори, як пра
вило, мають змогу бодай раз на рік от
римувати університетські та інші фонди 
для повного чи часткового покриття ви
трат на свої наукові подорожі. Цього ро
ку, однак, хронологічну традицію було 
порушено: 27-а конвенція відбулася 
місяцем раніше, наприкінці жовтня, на
передодні поганського і цілком не
офіційного, але менш популярного, 
особливо сфред дітей, свята Галовін — 
такого собі вертепного «дня жахів», — 
давши тим самим учасникам славістич
ної конвенції привід для розмаїтих 
жартів та імпровізацій.

Розмах конвенції лишився, проте, 
незмінним: чотири дні у тридцяти різних 
залах першокласного вашингтонського 
готелю «Шератон» відбувалося кілька 
сотень сесій, виголошувалось понад ти
сячу доповідей, точилося кілька десятків 
дискусій за «круглим столом». Близько 
двох тисяч членів асоціації та гостей 
зібралось на цю імпрезу із США, Кана
ди та інших країн. Як завжди на 
подібних заходах, русистика помітно 
домінувала в усіх галузях§ славістичних 
студій — в історії, політології, мово
знавстві, літературознавстві, економіці, 
культурі, мистецтві. Але помітною була 
й відносно нова тенденція — розширен
ня інших слов’янських та східноєвро
пейських студій і, що особливо приєм
но, україністики.

Як завжди, добре репрезентувало се
бе на конгресі Наукове товариство 
ім.Шевченка, котре організувало влас
ними силами дві сесії: «Етичні, полі
тичні і релігійні теми в українській драмі 
XX ст.» та «Відновлення й творення ук
раїнської термінології в літературній 
критиці, точних науках, політології, 
бізнесі і війську». Зусиллями Л. Руд-

©  Микола Рябчук, 1996.
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ницького. Л. Онишкевич, І. Фізера, Т. 
Бирда й А. Процик обговорення першої 
теми вийшло за межі самої лише драма
тургії й торкнулося найактуальніших для 
України літературних і суспільних проб
лем. Те саме можна сказати й про друїу 
сесію, на якій М. Знаєнко, Л. Онишке
вич, О. Біланюк, Я. Ісаєвич, І. Коропен- 
ко та С. Олійник вдало поставили обго
ворення вузькофахових термінологічних 
проблем у широкий контекст незавер
шеної ще боротьби за національне 
відродження й деколонізацію в сьо
годнішній Україні. Приємною подією 
для учасників першої сесії був виступ 
українського амбасадора д-ра Юрія 
Щербака, котрий тепло привітав ук
раїнських і американських учених і над
звичайно цікаво й щиро розповів про 
власний шлях з літератури в політику, а 
також про історію написання ним п’єси 
«Наближення», проникливий аналіз якої 
на тій самій сесії запропонувала при
сутнім д-р Л. Онишкевич.

До дальших успіхів україністики на 
конгресі слід зарахувати «круглі столи» 
на тему «Екологія, охорона здоров’я та 
жіноче питання в Україні» за участю 
М. Рубчак, Д. Марплза та М. Богачев- 
ської-Хом’як, і «Державо- й націєтво- 
рення в Україні з історичної та сучас
ної перспективи» за участю 3. Сохор,
О. Андрієвської, 3. Когута і Я. Ісаєвича. 
Американська асоціація україністів зор
ганізувала тим часом дві власні сесії — 
«Націєтворення й міфотворчість у новій 
українській державі» (Л. Літус, В. Анд- 
рушків, Р. Дельоса) та надзвичайно 
успішний «круглий стіл» про закордон
ну політику СІЛА, за участю колишніх 
американських амбасадорів у Києві та 
Москві Р. Попадюка і Дж. Метлока, й 
теперішніх амбасадорів у Вашингтоні й 
Києві Ю. Щербака та В. Міллера (про
вадила тим «круглим столом» д-р М. Бо- 
гачевська-Хом’як).

Суто літературним проблемам було 
присвячено лише одну сесію — «Пере
будова канону в українській літературі: 
Іван Нечуй-Левицький», — у якому 
взяли участь Д. Струк, Ю. Мигайчук та 
М. Тарнавський. Україністика на кон
гресі, однак, цим не вичерпалась — про
блемам української історії, демографії 
культури було присвячено ще три сесії: 
«Вплив України на російську культуру 
17-го ст.» (Н. Кріссідіс, К. Поттер, 
М. Песенсон), «Совєтські шпигуни і до
нощики в Західній Україні 1944 — 48 рр.» 
(Ю. Шаповал, Дж. Бердз, А. Вайнер), 
«Конструювання етнонаціональних 
ідентичностей в Україні від 1930-х 
років до сьогодні» (Г. Куромія, К. Веннер,
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А. Вайнер, П. Голквіст), та «Сьо
годнішні демографічні тенденції в Ук
раїні» (В. Стешенко, Н. Лакиза-Стешук, 
О. Воловина, В. Кінпсейд).

Зрозуміло, не всі виступи були нау
ково бездоганними й політично корект
ними, від деяких — передусім це сто
сується Аміра Вайнера зі Стенфордсько- 
го університету — віяло знайомими ще з 
часів СССР антиукраїнськими стереоти
пами, і вони цілком закономірно викли
кали гостру дискусію. Прикре враження 
залишили ще дві сесії, які формально 
слід би теж зарахувати до україністики. 
Одна з них називалася «Нова слов’янсь
ка народність: карпато-русини в Цент- 
рально-Східній Європі», зорганізована 
Полом Маґочі за участю Р. Ротштейна 
та Е. Русінко; друга мала ще провока- 
тивнішу назву — «Давньоруська (чи, 
радше, «давньоросійська» — «Old Rus
sian») література», до якої доповідачі за
рахували не лише старо київську «Почат
кову хроніку» (Д. К. Престель), а й 
«Житіє святого Йова Почаївського», 
пам’ятку з Правобережної України 17-го 
століття (Ф. А. Шаша). Досить шаблон
ною й поверховою була доповідь 
Домініка Ареля з Гаріманівського інсти
туту (Нью-Йорк) під назвою «Націо- 
налізуючі держави у двонаціональних 
країнах: від Трансильванії до Східної 
України».

Але загалом досить широка при
сутність української тематики на сла
вістичному форумі не може не радувати,
— адже, окрім суто «українських» семі
нарів, ця тематика звучала і в багатьох 
«загальноєвропейських» панелях та 
«круглих столах». Так, О. Мотиль досить 
вдало висвітлив українську проблемати
ку в «круглому столі» під назвою «Дер
жавотворення в багатонаціональних 
краях: переосмислюючи Габсбурґську 
імперію та її спадщину»; Р. Сольчаник 
фахово розглянув крайньоправий рух в 
Україні у контексті європейського пра
вого радикалізму; М. фон Гаген підготу
вав цікаву доповідь про українців у 
російській та совєтській арміях; Н. Ко- 
ноненко доповіла про українську магію 
й народну медицину на сесії про 
слов’янський фольклор; І.-П. Химка

проникливо проаналізував становлен
ня української ідентичності у галиць
ких русинів, а 3. Сохор блискуче ре
презентувала українську проблематику 
на сесії «Внутрішні впливи на зов
нішню політику нових незалежних 
держав».

Зрештою, українська проблематика 
виринала й у багатьох інших сесіях — чи 
йшлося про розширення НАТО й проб
лему європейської безпеки, чи про 
неоімперську політику Росії щодо 
«ближнього зарубіжжя», чи, навіть, у та
ких вузькофахових дискусіях, як, ска
жімо, «Розробка нових програм бізнесо
вої мови в країнах Східної й Централь
ної Європи» або «Взаємини між цент
ром і периферією у податковій політиці 
в Росії й Україні».

Звичайно, Україна з’явилася поки 
що переважно на геополітичних, а не на 
культурних мапах світу. А тому тріумфу
вати усім нам поки що рано. Але й не 
помічати певних позитивних змін було б 
несправедливо.

І насамкінець — Американська асо
ціація україністів провела у рамках кон
венції своє чергове засідання й обрала 
нове керівництво. Президентом асоці
ації стала Ася Гумецька — професор 
Мічиганського університету, літературо- 
і мовознавець, перекладач і, принагідно 
зазначимо, донька відомого у 20-х роках 
українського письменника С. Пилипен- 
ка. Віце-президентом обрано вченого 
молодшого покоління, авторку цікавої 
книжки «Російський націоналізм і Ук
раїна. Національна політика російської 
добровольчої армії під час громадянсь
кої війни» (Едмонтон, 1995), д-ра Анну 
Процик. На запитання про найближчі 
плани ААУ проф. Гумецька відповіла 
коротко: «Передусім — добре підготува
тися до третього конгресу Міжнародної 
асоціації україністів, що має відбутися 
наступного року у Харкові. І, звичайно, 
дбати про консолідацію українських на
укових сил в Америці, про їхню успішну 
репрезентацію на світових форумах. Ук
раїна й україністика варті того, щоб бу
ти краще знаними в світі».

Вашингтон (СШЛ)



Андрій СТРІЛКО

СТОРІЧЧЯ ПАРАНСЬКОЇ УКРАЇНИ
Восени минулого року відбувся перший офіційний виит Президента Ук

раїни Леоніда Кучми до Федеративної Республіки Бразилія, Аргентинської 
Республіки і Республіки Чилі, що стало значною політичною подією в житті 
України й цих найбільших країн Латинської Америки.

Спілкування з українською діаспорою, розпочавшись у Нью-Йорку, де Пре
зидент брав участь в урочистостях з нагоди 50-річчя заснування ОрганЬації 
Об’єднаних Націй, досягло кульмінації в Куритибі, столиці бразильського 
штату Парана, де проживає до півмільйона українців. Спеціально до візиту 
Президента України тут приурочили відкриття Українського меморіалу, 
тим самим відзначаючи заслуги українства у розвитку штату. Тоді ж та
ки почала діяти відтворена церква перших українських поселенців 1897 року. 
Найвідоміші сьогодні серед їхніх нащадків — поетеса Олена Колодій, худож
ник Михайло Баклан, піаністка Лариса Борушенко, письменник, журналіст, 
актор, учений-логопед сімдесятирічний Петро Блох. Не можна проминути й 
Георгія Гаврилишина, котрий видає журнал «Енергія», присвячений пробле
мам переробки нафти й газу. Варто нагадати також, що представники на
шої діаспори створили бразильсько-українську торгову палату, а в Києві по
чало діяти товариство «Україна — Бразилія».

— Наша незалежна держава без підтримки світового співавторства, пе
редовсім міжнародного українства, не зможе повнокровно існувати. Наш 
Президент Леонід Кучма, хоч би де був, обов’язково зустрічається з пред
ставниками української діаспори. Дуже добре, що йде формування нашої 
політики в цьому напрямі, — зазначив голова ради товариства «Україна», го
лова Української всесвітньої координаційної ради, голова Президентської Ра
ди Федерації товариства зв’язків із зарубіжними країнами Іван Драч, який 
супроводжував Президента України під час офіційного вииту.

Ред.

Наприкінці XIX — початку XX ст. українські переселенці в Латинській Америці 
концентрувалися практично в одній країні цього континенту — у Бразилії, і роз
почався цей масовий еміграційний потік у першій половині 1895 р., триваючи май
же безперервно до 1897 р. Це переселення українців означене в документах як 
«перша бразильська гарячка». Другий період нашої еміграції до Бразилії належить 
уже нинішньому століттю — 1908 — 1910 рр.

Українськими емігрантами до Бразилії на той час були майже виключно вихідці 
зі Східної Галичини. Перші двадцять родин прибули до Бразилії ще 1891 року. Зро
зуміло, що це була найбільш знедолена, найбідніша і водночас найенергійніша та 
найініціативніша людність цієї частини України, яка прагнула дістати за океаном 
якийсь заробіток і, насамперед, ділянку власної землі. Все це щедро обіцяли 
еміграційні агенти, як і безкоштовний переїзд через океан. І от на початку 1895 р. 
потягнулися з Трієста та Бремена до Бразилії пароплави-транспорти з українськи
ми переселенцями. Для багатьох наших співвітчизників вже цей переїзд до Півден
ної Америки став справжньою трагедією, бо не всі могли витримати важкої, ви
снажливої мандрівки Атлантикою, і чимало емігрантів, особливо дітей, загинуло 
від хвороб та недоїдання в брудних, переповнених приміщеннях кораблів, як також 
потім, у Бразилії, у бараках для тимчасового перебування переселенців.

По прибутті до Бразилії люди кидалися шукати роботу. На пропозиції вербу
вальників, які агітували українців їхати працювати на кавові плантації штату Сан- 
Паулу, емігранти, як правило, не приставали, бо чутки про каторжні умови та жор
стокість плантаторів-фазендейро були знані і підтверджувалися. Більш обнадійливі 
звістки для галичан — вчорашніх хліборобів надходили зі штату Парана. Там 
емігрантам надавали ділянки землі, т. з. «шакри»: цією можливістю ще у 80-і роки 
скористалися сотні польських трударів — сусідів українців по галицькому терену.

Саме там, на землях південно-східної частини Парани, розгорталася наступна 
дія драми українських переселенців-галичан. Прибувши на місця свого постійного

О Андрій Стрілко, 1996.
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Іван ДРАЧ

БРАЗИЛЬСЬКА УКРАЇНА
Біля Куритиби, столиці південного бразилійського штату Парана, не

давно було відкрито Український парк. Так влада цієї провінції, густо засе
леної українцями, зустріла Президента Кучму і його оточення. Губернатор 
і леді міста вправлялися в красномовстві, відзначали і внесок українців у 
розбудову міста, у подоланні чагарів і освоєнні червоних ґрунтів під чайні 
плантації.

Тоді ж в Українському парку було відкрито Українську церкву-музей — 
відтворену копію тої першої церкви, яку збудували поселенці з Галичини ми
нулого століття. Згадувався й Іван Франко і Петро Карманський. А поруч
з бразильськими та українськими достойниками на трибуні стояла Геле- 
на Колодій, українська поетеса, яка пише португальською, чи португальсь
ка поетеса українського походження, яка в Парані популярна і шанована. 
Українці в Бразилії гордяться нею. Отож не забули і поставили біля губер
натора і Президента.

А що вже університет в Куритибі постарався, то такого дива і ка
надські українці не щодня можуть доскочити. На східцях до головного кор
пусу стояли українські козаки — переодягнуті студенти зі списами, гордо 
відставленими на довжину руки. Червоні штани, вишиванки, молоденькі об
личчя, серед яких були негритянські та індіанські, творили дивну ук- 
раїнсько-бразилійську екзотику. Приїхав Президент з далекої держави Ук
раїни. До свого роду приїхав...

А що українство за сто років у Бразилії ще не вигасло, то у цьому ділі 
є головна винуватиця — це греко-католицька церква. Школи, ліцеї, под
вижницька праця сестер-василіанок, українські мери кількох містечок, 
пам’ятники Шевченку. Українські хвилі докочувалися сюди кілька разів. За 
підрахунками місцевих демографів, нашого брата там від 350 тисяч до 
півмільйона. Переважна більшість живе в сільській місцевості. На Парану 
ще кажуть — Бразильська Україна...

Українська письменниця Віра Вовк, вона ж — професор німецької літе
ратури в університеті Ріо-де-Женейро Віра Селянська, вона ж — перекла
дачка багатьох творів української літератури португальською мовою, во
на ж — натхненниця і заводія поїздки по Україні ансамблю старовинної 
музики «Тандарадей», стояла в резиденції губернатора найбільшого бразиль
ського міста разом зі своїми колеґами-музикантами і вітала делегацію з 
України... Ансамбль старовинної музики суцільно складається з неук- 
раїнців, але привітав нас «Щедриком» і розмаєм своїх вишиванок... 
Тендітна постать нашої землячки, яка змогла вселити любов до України 
далеким від проблем Східної Європи бразилійцям, може бути живим і не
покірним втіленням нашої незнищимості. Де та Бразилія? Де та Україна?

А живе в Латинській Америці зелена гілка українського роду, ходить по 
червоній землі з високо піднятими мачете, мов з козацькими шаблями, і за
питує в пісні: «Ой, чий то кінь стоїть...» Відомо — чий...

поселення, вони не побачили перед собою ані жител, ані підготовлених для об
робітку земельних ділянок. Єдине, що зробила для емігрантів влада, це відміряла 
кожній українській сім’ї ділянку, порослу непрохідним тропічним лісом. Своє об
лаштування на чужині переселенцям довелося розпочинати практично без сторон
ньої допомоги, спираючись лише на власні сили, на розум.

Спочатку, як відзначається в документах, люди «впали в цілковиту розпуку». 
Але вони розуміли, що вороття додому немає і єдиним помічником у їхньому 
скрутному становищі може бути тільки праця. Саме важкій щоденній праці зо
бов’язані своїм виживанням перші українські емігранти у Бразилії, тільки вона вря
тувала наших колумбів від тотального вимирання. Люди почали вирубувати ліс, 
зводити тимчасові житла, корчувати ділянки й готувати їх до обробітку.

Однією з першочергових і важковирішувальних проблем новоселів було харчу
вання. Люди виявляли неабияку кмітливість та винахідливість, аби віднайти щось 
їстівне у чужому для них світі розкішної південноамериканської природи. Ось вра
жаюче свідчення з історичних джерел:
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«Провидіння Боже зародило в тім році (1895. — А. С.) піньори — овоч з лісово
го дерева, цілком подібний до жолудя. І та страва рятувала людей в початках від го- 
лодової смерті. Люди збирали піньори по лісах, здирали лупину, товкли на муку і 
з сего пекли хліб.

Доки не доробились свого власного хліба, хліб з піньорів був щоденною стра
вою. Наш нарід в лісах бразильських знайшов не одну страву, котрої нині й не 
ткнувся б, але в початках їв, бо не було що. Люди лізли на високі пальми, вершок 
стинали, добували середину та сікли, додавали оцту і їли. Таку страву називали ка 
пустою.

Дикий пальмус, тобто його осередок, смажили на смальці і їли. Оповідають 
наші люди про славні паляниці, які пекли з вдоволенням, а їли ще з більшим сма
ком. Розпаливши вогонь наче б до печення картоплі, розгорнувши попіл на боки, 
всередину клали тісто з піньорової муки. Ту брилу тіста прикривали попелом, і па
ляниця по часі була спечена.

Люди звикли в Галичині до шукання грибів, то і в бразилійських лісах шукали 
їх. Зрозуміло, що були часті випадки, що хорували тяжко, тяжко покутували, 
наївшись бразилійських отруйних грибів».

Мусимо з жалем констатувати, що в перші місяці побуту в Парані сумним 
наслідком для тамтешньої української людності такого примітивного харчування 
була велика смертність. Очевидець відзначає, що в окремих місцевостях «денно 
двоє чоловіків нічого іншого не робили, а тільки труни на мерців, щоднини вми
рало по 10 — 15 осіб».

Багатьом емігрантам заподіяли смерть бразильські змії, що звалися жарарака, 
бойкораль та каскавел. В одному з документів змальовано такий вражаючий випа
док: «Одного разу, коли 2-літня дитина бавилася на кухні, до хати влізла змія ка
скавел і, обкрутившись навколо дитини, почала лизати її язичком по лицю. 
Надійшли родичі і остовпіли бачучи, як дитина тримає в руці кінець змії; і чим 
більше його потисне, тим живіше змія її лиже. Вдарити змію не можна було, бо в 
такому випадку дитина була б покушена. А дитина цілу годину була веселою, бо, 
як вона промовляла, в руках тримала «птасю». На прохання родичів, щоб ту «пта- 
сю» пустила, відкинула кінець змії і так щасливо врятувалася від неминучої 
смерті».

При підготовці до обробітку земельних ділянок — «шакрів», багато смертних ви
падків спричинили нашим людям т. з. сіпові дерева. Очевидець розповідає про це 
так: «Всюди надибуємо по лісах дерева сіпові. Вони пов’язані між собою сіпом — 
наче б ликуватим мотуззям, і становлять наче б одне дерево. Часто буває, що та
ким ликуватим мотуззям пов’язані дерева на просторі в 100 квадратних метрів. В 
такому випадку, при рубанні лісу заходить шалена робота, бо треба всі дерева, по- 
лучені сіпом, підтинати. А це спричиняє багато випадків каліцтва і смерті. Горе но- 
воемігрантам, що, не знаючи лісу, забираються до рубання сіпового дерева. Бо 
досвід учить, що наслідком цього є досмертне каліцтво або смерть».

Подібні драматичні епізоди подибуємо при створенні практично всіх ук
раїнських поселень Парани та інших бразильських штатів. Зазначимо тут відразу, 
що за своїм плануванням ці поселення суттєво відрізнялися від галицьких сіл. Цен
тральна частина типової української колонії Бразилії носила назву «седе»; тут 
розміщувалися адміністративні та торгові приміщення, школа, церква. Від «седе» в 
різні боки розходилися вулиці, що звалися «лінії». Як правило, впоперек «лінії» 
з’єднувалися «вісиналями». По обидва боки «ліній» та «вісиналів» емігрантам 
нарізалися ділянки землі, на яких зводилося житло та господарські будівлі.

Першою і найбільшою українською колонією на землях Парани став Пруденто- 
поліс, названий так на честь тогочасного президента Бразилії Пруденте-де-Мораїса 
Барроса. Саме сюди навесні 1895 р. прибуло 60 родин українських емігрантів, які
9 лютого відпливли на пароплаві з Трієста. То були переважно вихідці з-сіл Лу
чинці, Долиняни, Винятків та Бурштин Чортківського та Рогатинського повітів Га
личини. Кількість українців у Прудентополісі стрімко зростала, і на початку друго
го десятиліття XX ст. там вже проживало 1700 родин наших земляків. Підкресли
мо, що Прудентополіс на багато років залишився головним осередком української 
діаспори в Бразилії і за ним міцно закріпилася назва «столиці Паранської України».

Наступним великим поселенням українців Парани була колонія Ріо-Кларо, роз
ташована на берегах одноіменної річки, на південний схід від Прудентополіса. Ріо- 
Кларо також веде свій початок з 1895 р., два десятиліття по тому тут проживало 
1300 українських сімей.

Якраз навколо названих осередків у 1895 — 1897 рр. виник цілий ряд дещо мен
ших колоній. Ось їхні назви: Агуа-Амареля, Люцена, Жангада, Іпіранга, Санта-Бар- 
бара, Ірасема, Женераль-Карнейро, Понта-Гроса та інші. Під час другої пересе
ленської хвилі, в 1908 — 1910 рр., в цьому ж районі з’явилися українські колонії

168



Іваї, Іраті, Легро, Крус Мачадо. Невеликі групи українців осіли в штатах Санта-Ка- 
тарина та Ріу-Гранді-ду-Сул, причому саме в тих місцевостях, які межували зі шта
том Парана. Усі ці поселення і становлять «Паранську Україну».

Досить осібно проживали українці у бразильському штаті Сан-Паулу. Мова йде 
перш за все про два тамтешні поселення — Нова- Одеса та Паріквераассу. В одній 
з історичних хронік ми натрапили на перелік прізвищ українських емігрантів, котрі 
на початку 1914 р. проживали в колонії Паріквераассу. Це були: Гринько Кушнір, 
Ілько Махащишин, Сильвестр Козицький, Іван Головатий, Прокіп Дромаїцький, 
Михайло Возняк, Іван Антощишин, Микола Волощишин, Петро Вахоцький, Сте
пан Пиріг, Дмитро Тижняк, Пилип Гулячовський, Михайло Запоточний, Петро 
Хвостик.

Щоб з’ясувати, скільки українців проживало на просторах «Паранської Ук
раїни» і загалом у Бразилії, годі звертатися до офіційної бразильської статистики, 
адже впродовж перших трьох десятиліть переселенці з Галичини записувалися пе
реважно як «австрійці», а з 20-х років — як «поляки». На щастя, редакція газети 
«Праця», що виходила з 1912 р. у Прудентополісі, 1913 — 1914 рр. провела перепис 
українського населення Бразилії та Аргентини. Виявилося, що всього в цих країнах 
на той час проживав 43 751 українець. З цієї кількості 33 529 чол. мешкали у бра
зильському штаті Парана, 2245 — в Ріу-Гранді-ду-Сул, 211 — в Сан-Паулу, 160 — 
в Санта-Катарині, 70 — в Еспіріту-Санту. В Аргентині, а там українці проживали 
на ту пору переважно в провінції Місьйонес, їх було 7536 чоловік.

Торкнемося питання про господарську діяльність наших земляків у «Паранській 
Україні». На «шакрах» вони спершу прагнули виростити добре знайомі культури. 
Найкраще вдавалися кукурудза та гречка, хоча емігранти сіяли також жито, пше
ницю, ячмінь тощо. Що ж до гречки, то, згідно з архівними джерелами, саме ук- 
раїнці-галичани першими запровадили її культивування на просторах Парани і за
галом у Південній Америці. Однак гречкосії досить швидко навчилися вирощувати 
йєрбу-мате — південноамериканський сорт чаю, маніоку — щось на зразок нашої 
картоплі, фіжон — чорну квасолю. Подекуди, зокрема в районі Прудентополіса, 
вже на початку нашого віку українці опанували вирощування кави, цукрової трос
тини, рису і навіть апельсинів, ананасів та бананів. У ті ж роки деякі з названих 
культур починають входити до щоденного харчування переселенців. З плодів 
маніоки, наприклад, вони готували страву під назвою «фариня», а також виробля
ли крахмал — «пурвіла», необхідний для приготування тіста. Щоденно вживали 
фіжон, який, за свідченнями, додавав їм сили на важких роботах далеко від житла. 
Напій з йєрби-мате пили не тільки вдома, але й у дорозі під час мандрівок у ті 
місцевості, де питні джерела були або зовсім відсутні, або забруднені.

З роками до обійсть українців Парани почав приходити відносний добробут. У 
документальних матеріалах про їхнє життя на початку XX ст. ми вже не натрап
ляємо ні на жодне повідомлення про масове зубожіння чи смертність переселенців. 
У Прудентополісі та Ріо-Кларо вже 1912 р. з ’явилося електричне освітлення та те
леграфний зв’язок, існувало залізничне сполучення, тоді ж у поселенні Ітапара фе
деральний уряд спорудив турбіновий млин, на якому працював механік-українець 
Павло Шульган.

Поступово українські господарства Парани перетворювалися на справжні фер
ми, де чимраз більше продукції вироблялося на продаж. За даними 1912 р., колонія 
Прудентополіс, наприклад, щороку експортувала 42 тисячі тонн йєрби-мате, 5 
мільйонів штук яєць, 5 тонн вершкового масла та воску. Вже йшлося навіть про 
можливий експорт продукції українських фермерів Парани до Європи; у зв’язку з 
цим 1911 р. до Бразилії приїжджав представник львівських ділових кіл Микола За- 
ячківський.

Ставлення місцевого населення Парани до української людності від самого по
чатку було доброзичливим. Бразилійцям (а саме так називали їх наші земляки), 
безперечно, імпонували працелюбність та чесність своїх нових сусідів, які, долаю
чи значні перешкоди, ставали співгромадянами їхньої вітчизни. Коли в перші 
місяці свого перебування на чужині українці опинилися «у великій розпуці», то 
бразилійці охоче приймали до своїх родин їхніх дітей, котрі особливо терпіли від 
голоду та хвороб. А ось інший приклад такої ж приязності. 1896 р. в поселенні 
Іпіранга бразильський лікар Франсіско де Альмейда Торрес, домовившись попе
редньо з міцевою владою, став безкоштовно надавати українським емігрантам 
ділянки на своїх власних землях і назвав цю частину колонії «Маріано Торрес» — 
на честь свого батька, в недалекому минулому негра-невільника. Багато зробив 
для облаштування українського поселення Іваї його директор з 1908 р. доктор 
Франко, згодом міністр рільництва штату Парана. Ми не можемо стверджувати, 
що відносини наших емігрантів з місцевими інституціями влади завжди були без
хмарними. Інколи були надуживання щодо українців чиновників поліції, військо
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во-службовців. Але все ж такі випадки бу
ли поодинокими.

Незабаром представники української 
діаспори Парани почали «виходити в лю
ди», займати поважне становище на рівні і 
поселень і всього штату. Так, вже 1906 р. 
радником муніципальної камери ТІруден- 
тополіса обрали Йосипа Саєвича <3 1908 р. 
урядовим уповноваженим у колонії Іваї 
призначили Михайла Бабірецького, який 
багато зробив для облаштування тамтешніх 
українських господарств. А в 1909 р. пер
шим префектом новоствореного муніципія 
Ріо-Негро, до складу якого входило кілька 
наших поселень, став Євстафій Прокоп’як.

Поступово емігранти стали заповзятими 
^патріотами паранського краю. Скажімо, 
коли перед першою світовою війною власті 
штату Санта-Катарина висунули тери
торіальні вимоги до Парани, причому 
йшлося саме про місцевості, де проживали 
українці, то наші земляки вчинили опір 
«катеринчикам» (так емігранти називали 
жителів Санта-Катарини). В одному з ук

раїнських часописів Прудентополіса зазна
чалося: «Паранські патріоти не віддають 
своїх давніх, багатих земель штатові Санта- 
Катарина, який хоче видерти у Парани 
землі, багаті на герву (йєрбу-мате. — А. С.), 
що її садовили паранські руки».

У відносинах українців з поляками, 
німцями, турками та представниками 
інших іммігрантських груп, що проживали 
в Парані, панували загалом почуття добро
зичливості, товариськості, взаємодопомоги. 
Всі ці люди, опинившись на далекому від 
першої батьківщини південноамерикансь
кому терені, мусили спільними зусиллями 
гворити свою нову долю, вони разом пра
цювали і переборювали труднощі, разом і 
відпочивали. Українці і поляки, наприклад, 

за місцевим звичаєм часто відзначали разом початок сівби під назвою «пішірон», 
який припадав на жовтень: кілька родин, які мешкали поруч, зібравшись разом, 
здійснювали символічне сіяння земельних ділянок, після чого розпочиналося гу
ляння.

Інакше складалися стосунки української людності Парани з корінними жителя
ми Бразилії — індіанцями. На той час в означеному штаті проживали представни
ки кількох індіанських племен, і найвпливовішими серед них були ботокуди та ко- 
роадос. Аборигени від самого початку недоброзичливо поставилися до переселен
ня на їхні споконвічні землі європейських емігрантів. Особливо гостро реагували 
індіанці-ботокуди, котрі неодноразово здійснювали напади на поселення новопри- 
бульців; часом справа доходила до кривавих сутичок. З українських поселень Па
рани найчастіше зазнавала наруги колонія Ірасема. Її назву наші земляки переіна
кшили по-своєму і йменували «Герасимова», а своїх небезпечних сусідів-індіанців 
прозивали «буграми». Напади ботокудів на Ірасему розпочалися вже 1895 р. і три
вали понад десятиліття. Очевидці тих прикрих подій залишили докладні оповіді про 
перипетії боротьби, описи здобутих українцями своєрідних «трофеїв» — отруйних 
стріл, кам’яної булави «ботокудської старшини», кам’яних сокир індіанців і т. п. Не 
відомо, чи були жертви серед ботокудів, а от серед поселенців — були. 1900 р. зо
крема загинули колоністи Мартин Пенцак, Михайло Паньків, Пилип Бородій, 
Онуфрій Мельничук, Ігнат та Михайло Войдило, Володимир Нич, його батько та 
мати. Втім, навіть у ту пору зафіксовані окремі позитивні приклади контактів між 
аборигенами й іммігрантами. Так, українці Парани запозичили у своїх сусідів один 
із способів боротьби з гризунами. Миші нищили дозріваюче жито, тож індіанці ра
дили засівати лани кукурудзою. «Кукурудза підноситься вгору, а мишва гине», — 
говориться в документі.
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Примножуючи матеріальний добробут, 
українці Парани постійно дбали і про свої 
духовні потреби і з перших кроків на чу
жині прагнули налагодити організоване 
життя. Першими підтримали ці зусилля 
священики-уніати, адже переселенці були 
майже виключно греко-католиками і бажа
ли відповідним чином здійснювати 
релігійні відправи. В українських колоніях 
засновувалися церковні братства, відкрива
лися школи. Наприкінці XIX ст. були збу
довані уніатські каплиці для проведення 
регулярних богослужінь. Слід додати, що 
першими українськими парохами в Ла
тинській Америці були одружені або т. з. 
світські священики греко-католики. На їх 
долю випали важкі випробування, бо поряд 
з матеріальними нестатками, які вони 
терпіли разом з усіма «першопрохідцями», 
цим мужнім людям довелося також долати 
опір з боку бразильського католицького 
кліру. Зрештою в Парані залишився лише 
один з них — стійкий український патріот 
Микола Роздольський, який працював у 
згадуваному вже поселенні Ріо-Кларо, де і 
помер у 1906 р.

Наприкінці минулого сторіччя з Гали
чини до Бразилії прибувають місіонери ва
силіанського ордену. Василіанам було на
багато простіше знайти порозуміння в 
місцевому церковному оточенні, насампе
ред через те, що вони діяли під безпосе
реднім контролем та егідою Ватикану. Пер
шим василіанським місіонером в ук
раїнських поселеннях Парани був ігумен 
Сильвестр Кизима, який прибув туди в 
1897 р. А на початку нинішнього століття 
практично всі колонії наших емігрантів пе
ребували під опікою представників цього 
ордену. Назвемо найбільш активних з них.
Це — Маркіян Шкирпан, Клим Бжуховсь- 
кий, Мирон Хмілевський, Рафаїл Кри- 
ницький, Авксентій Титла, Кирило Сімків.
В літературі та документах зустрічаємо не
однозначні оцінки діяльності цих людей. Все ж, задля історичної справедливості, 
слід підкреслити їхню позитивну роль у збереженні українства серед наших пере
селенців на безмежних просторах далекої Бразилії.

Значну допомогу у становленні та розвитку організованого життя української 
діаспори на теренах Парани прагнула надати громадськість Східної Галичини. Вже 
1901 р. у Львові було створено доброчинний Паранський комітет на чолі з Титом 
Реваковичем. У львівських часописах було оголошено збирання пожертв на користь 
українців Бразилії. Серед тих, хто відгукнувся на цю гуманну акцію, були видатні 
вчені, письменники, в т. ч. Іван Франко. На зібрані комітетом кошти вдалося при
дбати чимало літератури, зокрема шкільні підручники, а також друкарське облад
нання для видання в Парані українського часопису. Крім того, вирішили відряди
ти за океан, для праці серед паранських українців, невелику групу інтелігентів, 
очолювану лікарем Стефаном Петрицьким.

Саме Петрицькому та його товаришам у тісній співпраці з найсвідомішими 
представниками еміграції Парани вдалося 1902 р. створити в м. Куритибі першу 
тамтешню організацію нерелігійного спрямування — товариство «Просвіта». А че
рез п’ять років у тому ж місті почала виходити перша в Латинській Америці ук
раїнська газета під назвою «Зоря».

Перший номер «Зорі» побачив світ 15 листопада з нагоди річниці проголошен
ня Бразилії республікою (15 листопада 1889 р.). Газета регулярно виходила до жовт
ня 1910 р., інформуючи читачів про події у Бразилії та Україні, друкуючи ма
теріали, присвячені просвітянському рухові, методичні вказівки на допомогу вчите
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лям, уривки з творів українських та бразильських письменників. «Зоря» постійно 
вміщувала вірші, які надсилали до редакції емігранти. Ось взірець їхньої творчості. 
Вірш називається «Русь бразилійська», автор Григорій Тадра.

Наступного, 1908 р., там же, в Куритибі, виникає ще одна українська

Ще не впала руська слава, Гірко жиєсь на чужині Держімося, брати, сильно
хоть ми в чужім краю, між чужим народом, кріпкою рукою,
а як дальше поведесь, лиш держімось, браття, сильно, щоб що наше не поплило,
о тім я не знаю. то все піде згодом. як листок водою.

просвітянська організація, котра прибрала назву Товариство ім. Т. Шевченка і з 
січня 1910 р. почала видавати свій часопис під назвою «Прапор» (виходив до кінця 
1911 р.).

Попри суперечки та дискусії, що точилися між названими товариствами та 
їхніми органами, вони безперечно підняли на досить високий щабель громадське 
життя української діаспори. Згодом українське друковане слово пролунало вже з 
Прудентополіса, де у грудні 1912 р. поновлюється часопис «Праця». Не лишилися 
осторонь подібної діяльності і священики-василіани, які з 1911 р. видають у тому 
ж таки Прудентополісі релігійний місячник під назвою «Місионар в Бразилії».

Такими загалом бачаться початки нашої діаспори на теренах далекої Бразилії. 
Важкою щоденною працею емігранти та їхні нащадки добивалися матеріального 
достатку та духовного розвою. Ставши громадянами Бразилії, вони* серцем і душею 
завжди линули до своєї першої батьківщини — України. І вона не забувала й не за
буває про них. Українці Бразилії болісно переживали невдачу визвольних змагань 
на початку 20-років. 1922 р. вони палко вітали приїзд активних учасників цих зма
гань — глави греко-католицької церкви митрополита Шептицького та письменни
ка Петра Карманського, про що розповідала його дружина. Ці дружні взаємини 
зміцнюються і в наші дні.

СПОМИНИ ПРО ІВАНА ФРАНКА В ДАЛЕКІЙ ПАРАНІ

У культурно-просвітницькому розвої на
шої діаспори у Бразилії помітну роль відіграв 
відомий письменник та публіцист Петро 
Сильвестрович Карманський (1878 — 1956). 
Палкий поборник незалежної соборної Ук
раїни, він 1922 року прибув до паранських 
поселень українців як представник ЗУНРу і 
пристрасно взявся до роботи в царині 
шкільництва та періодичної преси. За 
порівняно короткий час Карманському вда
лося зробити немало: 1924 року він заснував 
газету «Український хлібороб», організував 
видавничу спілку, значно поліпшив справу 
шкільної освіти серед дітей паранських ук
раїнців.

У своїх гуманітарних змаганнях за океа
ном наш невтомний земляк прагнув до 
співпраці з усіма свідомими елементами там
тешньої української діаспори, що переконли
во засвідчує його книжка «Між рідними в 
Південній Америці» (Львів, 1923). І все ж 
згодом у Карманського виник гострий 
конфлікт з місіонерами василіанського орде
ну, які довгі роки мали фактично монополь
ний вплив на бразильських українців. Про 
запеклу ідейну боротьбу, що розпочалася між 
церковниками та письменником і його одно
думцями в Парані, він розповів у ще одній 
своїй книзі, виданій 1925 року в Уніан-да- 
Вікторіа (Бразилія) під назвою «Чому? При
чинки до місіонерської діяльності василіян у 
Бразилії».

Повернувшись з Бразилії на батьківщину, 
Карманський присвятив себе виключно літе
ратурній діяльності, але не забував про свій 
тривалий побут серед земляків за океаном 
(«Крізь темряву», Львів, 1957).

Звернувшись на початку 70-х років до

вивчення історії нашої діаспори в Латинській 
Америці, мені пощастило виявити підшивку 
згадуваної вище газети «Український хлібо
роб». Вона пильно зберігалася за закутими в 
металевий панцир важкими дверима спец- 
схову Львівської наукової бібліотеки ім. Ва
силя Стефаника, бо була віднесена до розря
ду т. з. націоналістичних видань і видавалася 
дослідникам лише при наявності особливого 
дозволу. Переглядаючи названий часопис, я 
натрапив у його червневому числі за 1926 рік 
на спогади Карманського про Івана Франка, 
присвячені, ймовірно, десятим роковинам 
смерті Каменяра. Повідомити про знахідку в 
якомусь радянському виданні годі було спо
діватися, а проте я зробив копію публікації і 
поклав до свого приватного архіву, де ма
теріал і пролежав чверть століття. Лише нині 
трапилася приємна нагода оприлюднити ті 
бразильські спогади Петра Карманського. 
Гадаю, читачам «Всесвіту» буде цікаво позна
йомитися з ними.

Андрій СТРІЛКО

П. Карманський.
Мої спогади про І. Франка. — 

.[«Український хлібороб», 
місто Уніан-да-Вікторіа, штат Парана, 
Бразилія, 3 червня 1926 ріжу.]

«Коли я, як студент університету, приїхав 
до Львова, мені кілька разів доводилося ба
чити покійного здалека, а головно в кав’ярні 
Шнайдера при вул. Академічній, куди він за
ходив на пообідній відпочинок. Я, вправда, 
вже тоді був потроху відомий як поет, та моя
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несміливість і почуття мого низького грома
дянського становища не дозволяли мені на
близитися до того, кого я вже в гімназії, за
читуючись в його письменницькі твори, вва
жав велетнем.

Пізніше я виїхав на богословські студії до 
Рима, звідки вернувся аж по трьох з полови
ною роках. За той час моє ім’я письменника 
спопуляризувалося, Франко у своїй великій 
антології української поезії — «Акордах» дав 
місце деяким моїм віршам і як редактор най
поважнішого журналу «Літературно-науко- 
вий вісник» поміщав у журналі мої поезії.

В 1905 р. я знову перенісся до Львова, 
щоб продовжувати перервані теологічними 
науками студії на філософському факультеті, 
і тоді я в кав’ярні «Мопорої» (на Марійській 
площі) зробив знайомство з І. Франком, 
який, між іншим, звернувся до мене з запи
том, чому я не зголошуюся до канцелярії тов. 
ім. Шевченка по заплату за видрукувані в 
♦Літературно-науковому віснику» мої спога
ди про філософа Володимира Лесевича. Та
ким робом я був прийнятий І. Франком у 
склад дійсних співробітників «Літературно- 
наукового вісника», а враз вкупі з іншими 
молодшими письменниками (В. Стефани- 
ком, Л. Мартовичем, Б. Лепким, М. Яцко- 
вим, В. Пачовським, В. Будзиновським і ін.) 
зробився членом письменницького гуртка, 
серед якого у названій кав’ярні І. Франко 
проводив вечірні хвилі, вертаючи від праці в 
товаристві ім. Т. Шевченка додому. Надто 
сходився я з покійним поетом у домі судово
го радника Шеховича, де я був трохи не щ о
денним гостем, як добрий товариш з універ
ситетської лавки дочки радника Шеховича, 
Асі, з якою утримував дружні зносини також
І. Франко.

Взаємини між мною і Франком були до
сить теплі, а коли появився збірник моїх по
езій «Ой люлі смутку», Франко в «Літератур- 
но-науковому віснику» помістив оцінку 
віршів з небувалою, як на Франка, при
хильністю. Пізніше, коли ми, молоді пись
менники, створили свій літературний журнал 
«Світ» і перестали співробітничати в «Літера
турно-науковому віснику», сі теплі наші 
взаємини значно охололи, а навіть приходи
ло між нами до конфліктів в часі публічних 
літературних дискусій.

В р. 1909 я виїхав зі Львова до Золочева 
на посаду вчителя гімназії і з тих пір наші 
зустрічі були рідкі. В той час І. Франка вже 
розточувала страшна недуга, він був спа

ралізований, і нам приходилося в кав’ярні 
знімати з його голови шапку, роздягати його, 
одягати і напувати чаєм.

Пригадую його, як би бачив щ ойно вчо
ра.

Суворе обличчя, яке ніколи не роз’ясню
валося усміхом; високе чоло з буйною, вгору 
причесаною, ясною чуприною, буйний вус. 
Все у своїй вишиваній сорочці, бідно одягну
тий, штани все долом обірвані. Пізніше здо
бувся він на хутро і хутряну шапку на зимо
вий час. Приходив кожного дня приблизно о 
6-й годині під вечір до кав’ярні «Мопорої», 
де ми в одній залі в кутку мали свій зарезер
вований стіл. Здоровкався, клав біля себе 
бохонець хліба, який приносив під пахвою, 
щоб мати чим поживитися на вечерю, яка 
складалася з чаю, хліба і сала, — казав пода
ти собі чай (ні алкоголю, ні тютюну він не 
вживав) і, п ’ючи мовчки чай, прислухався 
нашій розмові, щоб у відповідній хвилі 
вмішатися в неї і злити нас «холодною во
дою». Був терпкий у словах, не щадив нікого 
і торощив нас своїми критичними замітками. 
Тим-то, коли він появлявся між нами, ми 
звичайно мовчали і нікому не хотілося почи
нати розмову. А це пригноблювало покійно
го, і він не раз жалувався мені, чому ми в йо
го присутності мовчимо, що він хотів би ви
говоритися та не вміє нав’язати розмову.

Пізніші роки моєї знайомости з І. Фран
ком не приносять нічого нового. Франко був 
хворий; був хворий фізично і душ евно, його 
мучили нічні привиди, йому не раз приходи
лося тікати серед ночі з дому, щоб звільнити 
свій хворий мозок від жахливих примар. Та
ким бачив я його на вулицях Львова і на б е 
резі Адріатичного моря, в Льоврані, у віллі 
п. Романчукової, куди він приїхав лікувати
ся.

Жахливим був його вигляд в ті дні, важкі 
для зломаного життям поета. Неголений, з за- 
палими очима, вимарнілий, посивіла борода. 
Руки вигнуті назад і корчі кидали ними — зда
валося, волікся орел з піднятими крилами.

Та пера не кидав він далі, працював до  
останніх своїх днів, диктуючи своєму секре
тареві. Та сі його продукти духа носили на 
собі сліди духовного вмирання.

Пізніше я виїхав до Канади, а коли вер
нувся звідтіль, вибухла війна; І. Франка мені 
не прийшлося більше бачити. До Німеччини, 
де я працював, прийшла тільки звістка про 
його смерть, яка визволила мученика з неви
мовних мук злиденного життя».
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Маріанна ГЕРОЛЬД
ВІКНО У ШВЕЙЦАРІЮ

Завдяки часописові «Всесвіт», 2-е чис
ло якого за 1994 рік було повністю при
свячене Швейцарії, українські читачі вже 
чимало дізналися про швейцарську літе
ратуру й швейцарсько-українські зв’язки. 
Це дало змогу розширити зв’язки у різних 
сферах, утім, налагоджені контакти слід 
надалі розвивати і поглиблювати.

Під гаслом «Вікно в Україну» восени 
1994 року в Цюриху пройшла велика вис
тавка, що репрезентувала Україну (ор
ганізована Маріанною Герольд). Світлини 
київського фотомайстра Віктора Мару- 
щенка, плакати, книги, художні вироби, 
документи і маса інших, зібраних у ре
зультаті кропітких пошуків речей позна
йомили відвідувачів з історією та культу
рою України. Доповіді, концерти, стрічки
і нарешті вертепне дійство, поставлене 
гостями, завершили тиждень української 
культури.

Незаперечною метою виставки було 
пробудити інтерес до України, який у 
Швейцарії дедалі зростає; молоду державу 
багато хто ставить або за terra incognita, 
або, в кращому разі, за частину колишньої 
Радянської імперії.

Всі, хто був залучений до реалізації 
цього проекту, були одностайні у тому, 
що закриття багатопланової виставки не 
означатиме перерву у культурному обміні 
між двома країнами.

План «Вікно в Швейцарію» постав із 
ідеї зреалізувати в Україні ряд проектів з 
тематично подібним спрямуванням, але 
«під іншим знаком».

13 вересня ц. р. в Мистецькому домі в 
Києві буде відкрито виставку «Вікно в 
Швейцарію», що складатиметься з двох 
частин. Вона перебуває під патронатом 
посольства Швейцарії в Україні. У Києві 
виставка працюватиме до 29 вересня, 
відтак її буде показано в інших регіонах 
України.

Фотовиставка, що її склав Фонд швей
царського фотомистецтва, охоплює ре
портажі відомих швейцарських фото- 
майстрів. Вони з різних ракурсів 
висвітлюють мешканців і краєвиди рідної 
країни. Світлини Віктора Марущенка по
казують те, як бачить Швейцарію ук
раїнець. Його фотографії були основою 
виставки у Цюриху 1994 року.

Інший підхід до Швейцарії демонструє 
виставка, що її представляє швейцарський 
культурний фонд «Pro Helvetia». Нази
вається вона «Віч-на-віч із Швейцарією». 
Доповнюють її картини і тексти, перекла
дені українською мовою, ілюструючи фе
дералізм політичного сьогодення: різно

манітність культур, які сусідять у чотирьох 
кантонах федерації. Виставка знайомить 
із життям міст і сіл Швейцарії і показує 
увесь спектр прав і обов’язків громадян в 
умовах відкритої демократії.

Література, фільми, плакати, вироби 
швейцарської промисловості та інші ретель
но дібрані за своєю тематикою експонати 
доповнюють образ Швейцарії. Яскрава, 
призначена «для широкого вжитку» вистав
ка повинна глибше познайомити з різними 
рисами сьогодення і розширити обрії 
засніжених гір, годинників і шоколаду.

Один із важливих акцентів ставлять 
внески швейцарських фірм, які працюють 
на Україні. Без їх підтримки неможливо 
було б реалізувати повністю ідею даного 
проекту. Інформуючи про свою діяльність 
на Україні, вони виказують те, що швей
царсько-українське співробітництво у 
сфері економіки має добрі перспективи.

Червона нитка культурного обміну в 
якомога тіснішій формі проходить і через 
музику. Швейцарського органіста Берн- 
гарда Біллетера запрошено відкрити 
своїми концертами ( 1 — 2 жовтня 1996 
року) Фестиваль органної музики в Києві. 
Заплановані також концерти, на яких ук
раїнські музиканти гратимуть твори 
швейцарських композиторів.

Кульмінацією культурної програми 
стануть гастролі клоуна Дмитра, одного з 
найбільших швейцарських митців. З 27 
по 29 вересня він виступатиме в театрі 
ім. І. Франка. Його сольну програму «Но
сильник» складають пантоміма, акробати
ка і музика: все — без жодного слова. 
Найкращий подарунок, що його зробить 
Дмитро Україні, то його мистецтво сміху, 
що йде з глибини душі і прокладає мости 
до душ інших.

На реалізацію цього проекту було вит
рачено багато часу і зусиль як у Цюриху, 
так і в Києві. Проте, пов’язана з деякими 
довгими затримками в Україні підготовка 
дала цінний досвід, який, у свою чергу, 
дав змогу усунути перешкоди, розповісти 
Швейцарії про Україну, а Україні — про 
Швейцарію, щоб таким чином налагодити 
мережу взаємозв’язків. Готовність до 
діалогу привела до того, що ми більше 
дізнались один про одного, навчилися 
кращого розуміння. Виявилось і те, що 
особисті контакти можуть правити за 
наріжний камінь у будівництві мостів, які 
нехтують кордонами.

Цюрих
З німецької переклав 
Ігор АНДРУЩЕНКО
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Ян Вітольд СУЛІГА

ТАРО
КАРТИ, ЯКІ ВІЩУЮТЬ долю

З польської переклав Павло ВОЛОШИН

Кабалістичне Дерево Життя, з ’єднане 22 містичними стежками, 
що їх символізують 22 карти Старших арканів

Ен-Соф 

Ен-Соф Аур

Факт... і за фактом



ДЕРЕВО ЖИТТЯ
Кабалістичне Дерево Життя живиться соками з ґрунту міфічного саду. По суті 

міф — усупереч поширеній думці, що він нічим не відрізняється від казки, і на 
відміну від історичних переказів, де повідомляється про події, які сталися колись 
один раз і були пережиті конкретними людьми, — розповідає про події, які відбу
валися, відбуваються і відбуватимуться завжди, в будь-якому місці й будь-коли. По
ки ми обмежуємося лише сюжетною тканиною міфа — ми його не розуміємо, бо 
символи, що в ньому виступають, ми трактуємо як дійсність, а дійсність як сим
волічну гру слів. Подібно до Мага-мандрівця, ми зупиняємося перед барвистим Де
ревом Життя Старших арканів і бачимо піраміду кольорових зображень, знаків та 
незрозумілих літер чужої абетки.

Власне, що воно таке, те Дерево? Градація випромінювань Бога? Різні його ас
пекти? Щаблі космічної драбини одмін буття? Вісь Усесвіту? Дерево пізнання до
бра і зла? Космічна Людина? Воно є всім цим і водночас не є бодай чимось із цьо
го всього.

Припустімо, що дерево — міфічний опис з’яви різнорідності світу з Одної чис
тої трансцендентальної істоти. Опис процесу самодиференціації Бога, стосовно 
якого ми вживаємо слів-відмикачок, кажучи, що він Один, або даючи йому ім’я 
«вічний Ніщо» чи «досконала Повнота». Кабала величає Його Ен-Соф — Головою 
Бога, порожнечею і повнотою водночас, позбавленою рис, що їх можна було б сха
рактеризувати якимись словами. Це стан парадоксальний для людської свідомості, 
стан Цілковитої Порожнечі Світу без слів — світу, про який краще мовчати. Що 
більше ми про нього говоримо, то менше розуміємо, чим він є.

За легендами кабали, зсередини цього Ен-Соф зринула думка, воля до започат- 
кування різних форм буття, щоб над ними володарювати. З цим було пов’язане 
палке бажання самореалізації Бога у бутті, викликане першим подихом і вимовлен- 
ням звуку алеф — першої літери давньоєврейської абетки, від якої походить ім’я 
Бога Елоїм.

І тоді Бог вирішив самообмежитися, щоб дати місце світові. Він відсторонився 
від себе і, якщо вдатися до образних порівнянь кабали, вдягся у видимі шати, у ви
промінюване з нього Безмежне Світло Ен-Соф Аур. «Тож коли Святий, хай буде 
благословенне його ім’я, запраг створити світ, він породив приховане світло, з яко
го видобулися і поширилися інші світляні тіла» — так підсумовує цей етап розвит
ку космосу одна з оповідей Зогара1.

З цього світла, що його годі побачити простим оком (ми сказали б — із потоку 
первісних фотонів), народилося десять еманацій божої істоти (сефіротів), які зоб
ражені графічно у вигляді Дерева Життя (див. схему на стор. 175)2.

Кабалістичне Дерево Життя підтримується трьома стовпами: двома крайніми 
(стовпи чоловічої, активної, та жіночої, пасивної, природи космосу) і середнім сто
впом, посередницьким, що сполучає ті елементи.

На тих стовпах спочивають сефіроти, сполучені 22 «містичними стежками» — 
каналами взаємних упливів та дій, позначених 22 літерами давньоєврейської абет
ки і 22 картами Старших арканів.

Середній стовп увінчується сефіротом Кетер (Корона), що ототожнюється з Во
лею, джерелом випромінювання, оскільки з нього струменіє Безмежне Світло. Він 
панує над усіма формами буття, є Дух «Я Той, хто є» Бога або свідомість власного 
існування, для якої решта світів мають риси позірних і неповних, не позбавлених 
ґанджів форм буття.

Трохи нижче, на лівому — жіночому — стовпі спочиває сефірот Бінаг — Інте
лект, на правому — чоловічому — сефірот Хокмах — Мудрість. Цей другий сефірот 
уособлює експансивність енергії, що струменіє з Корони (Кетер). Він свідчить про 
участь Бога у творчому процесі. В Зогарі сефірот цей зветься сім’ям, яким Бог 
запліднить лоно жіночого сефірота Бінаг — Інтелекту. Тільки після запліднення 
Інтелекту (Бінаг) Мудрістю (Хокмах) народилися інші сефіроти. Корона (Кетер), 
Інтелект (Бінаг) і Мудрість (Хокмах) разом утворюють першу тріаду сефіротів Де
рева Життя. Друга тріада — то розміщений на лівому стовпі сефірот Гебурах, або 
Сила, припасований до правого стовпа сефірот Хесед, — Любов і розташований тро
хи нижче, на середньому стовпі, сефірот Тіферет — Краса.

Продовження. Початок див. N9 4.
1 Аваскгі 1іа-2о1іаг («гпак*, 7 (356) 1984 5 881).
2 Опис Дерева Життя та докладний аналіз космогонічного міфа кабали можна знайти у 

статті: В. Ко5 і М. КгусЬ. КаЬа& іуу/а  («7пак», 2 — 3 (339 — 340) 1983 б. 295 — 309).
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Гебурах — Сила — часто ототожнюється з Космічним Законом; це — моральна 
сила, що підтримує лад у світі. Хесед — Любов — то вияв милосердя Творця щодо 
створених ним істот, а також моральний закон, Десять заповідей, які велять людям 
шукати Божої любові й відповідати на неї тим самим почуттям. Цією тріадою 
опікується сефірот Тіферет — Краса. Тут Бог пом’якшує свої надто бурхливі по
чуття «ревнивої любові», а також надмірну суворість і силу Космічного Закону, що 
карає грішників. Тіферет спричиняється до того, що Бог дивиться через нього на 
світ, зачарований красою і праведністю свого діла.

Остання тріада сефіротів (Год — Слава, Несех — Перемога та Єсод — Основа) 
формує ефірну космічну дійсність і спричиняється до того, що багатьом людям яв
ляється як Особа, Цар, Володар своїх заступників або Правий Батько. Ці сефіроти 
репрезентують «царський» аспект Бога, Володаря Всесвіту, що визначає час існу
вання космосу та його кінець, якому передуватиме Страшний суд і воскресіння 
мертвих.

Останній сефірот Малкут міститься в самому низу середнього стовпа. У кабалі 
Малкут (Царство) трактується як Шехіна — жіночий аспект Бога, в чиєму заглиб
ленні перебуває Бог, зазнаючи найвищого блаженства. Малкут — то Царство Бо
же, місце вічного спочинку, веселощів, радощів, Єдності та Повноти, про яку 
оповідав Ісус у гностичному Євангелії від Хоми: «Коли ви досягнете того, що два 
стане одним (душа і тіло. — Прим, автора), коли досягнете того, що внутрішнє ста
не зовнішнім, а зовнішнє стане таким, як внутрішнє, а те, що є вище — таким, як 
те, що є нижче, коли ви досягнете того, що чоловіче й жіноче перетвориться в Од
не, як би чоловіче не було чоловічим, а жіноче — жіночим... тоді ви всі ввійдете до 
Царства»1.

Ця побіжно накреслена схема Дерева Життя — опис, де не враховано динаміки 
Дерева, зчеплення та розчеплення сефіротів на «містичних стежках», взаємовп
ливів. Дерево Життя живе, ворушиться, тремтить. Сефіроти кружляють навколо 
Корони Кетер, відштовхуються один від одного, шлючи іншим еманаціям проме
нисту творчу енергію. Вони — наче людський організм, що улягає впливові ар
теріального тиску, м’язової втоми, емоційному піднесенню та меланхолії. У ка
балістичних текстах Дерево прирівнюється до зображення Космічної Людини, Ада- 
ма, створеного на образ і подобу Того, хто Є. Корона Кетер символізує голову, 
Хокмах (Мудрість) та Бінаг (Інтелект) — плечі, Тіферет (Краса) — тулуб, Хесед (Лю
бов) — праву руку, Гебурах (Сила) — ліву руку, Несех (Перемога) та Год (Слава) — 
ноги, Єсод (Основа) — дітородні органи, Малкут (Царство) — повноту людського 
буття того, хто завдяки медитації та п ізнанні відкрив у собі Дерево Життя і по
мандрував «містичними стежками» до вищих сефіротів, аж до останньої еманації 
Бога — Даат, до просвітлення.

Але тепер Аматор-мандрівник видивляється, приголомшений, на розпромінене 
сліпучим світлом барвисте Дерево Життя. Він знає, що давньоєврейські літери на 
Старших арканах символізують «містичні стежки», що сполучають сефіротів. Здо
гадується, що карти Дурня, Мага, Папеси таЛмператриці виражають якісь зв’язки, 
що виникають між Короною (Кетер), Мудрістю (Хокмах) та Інтелектом (Бінаг). 
Пригадує, що карта Світ символізує стежку до Царства Малкут. Якщо він здобув 
основні відомості про кабалу, на його обличчі з’являється зверхня усмішка (я знаю 
більше і краще). А якщо не знає про неї нічого, відчуває себе замороченим, сер
дито змішує карти і думає: «Навіщо це все?» Це чудово. Запитання «Навіщо?» 
відкриває ТРОА — браму таро.

ТРОА 
ЕЗОТЕРИЧНІ ЗНАННЯ ТАРО 

ДУРЕНЬ ТА ПЕРЛИНА
У кабалістичних книжках написано, що сефіроти Дерева Життя не змогли 

втримати в собі енергію, випромінювану Короною Кетер, полопалися під тис
ком світла і подібно до розбитого посуду, шугнули вниз, розчахнувши Космос 
на «верх» і «низ». Тим-то «низ» являється нам як хаос, змішання матерії та ду
ху, добра та зла — це лабіринт переплетених стежок, якими ми блукаємо навпо
мацки.

В іншій оповіді Зогару можна знайти історію створення Адама — Першої Лю
дини. Бог вдихнув у нього душу, яка стала єдиною душею людства, хоч и й розби
то на безліч особистих душ. Множинність завжди повинна прагнути Єдності. Ось

1 Перекладено з «The Gospel according to Thomas», Leiden, 1976, logion 22.
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чому Бог, перш ніж послати якусь душу на світ, щоб вона прибрала тілесної подо
би, являється їй і визначає, яке завдання вона має виконати1.

Призначення новонародженої людини залежить від її характеру, зацікавлень та 
нахилів, але завжди служить одній меті. Місією всіх істот за кабалою є повернен
ня первісного ладу і відбудова зруйнованої структури космосу, бо еволюція світу 
могла відбутися лише через космічну катастрофу; без неї Всесвіт не утворився б і 
не був би відбудований у новій прекрасній формі Царства Божого. Драма змішан
ня добра та зла, вигнання першої людської пари з Раю — все це було доконечним 
етапом, щоб досягти Повноти, що настане після Страшного суду.

Кабала, як і всі інші відміни гностицизму, ставить людину у становище 
активного партнера Творчої Сили, а це вимагає, щоб ми пізнали, якого роду наша 
місія, а також пізнали мету, для якої нас покликано до життя. Єжи Прокоп’юк мав 
рацію, коли писав, що «гностик» — це той, хто не заперечує значення віри, але на
самперед хоче пізнати суть2. Цьому присвячує себе кабаліст, алхімік, окультист. 
Однак же не кожен повинен і не кожен має охоту поринати у гностичні розважан
ня та в космологічно-міфологічні складнощі таро, гуманістичної астрології або ан
тропософії Рудольфа Штейнера (1861 — 1925 ). Кого більше спокушає дзенбуд- 
дизм, кого йога, рух Харі Кришни, кого неоекуменізм, оазовий рух, особистий 
містицизм Едварда Стахури або зрештою звичайне життя, якому ми всіляко нама
гаємося надати сенсу та мети, раз по раз втрачаючи їх у вирі подій. Річ у тім,.що 
наші призначення різнорідні, й хай ніхто не вірить, що вони поділяються на пер
шорядні, другорядні та третьорядні ролі. Всі вони однаково важливі, хоча з нашо
го погляду одні можуть видаватися панівними, а інші асоціюються з жестами ста
тистів, позбавленими будь-якого значення.

Кожна людина подібно до Дурня несе на спині мішок, де на споді захована пер
лина — символ покликання, завдання та мети, в ім’я якої вона постала в індивіду
алізованій подобі. І кожного кусає пес — уособлення лихих інстинктів і зроблених 
у минулому помилок, а також насмішок інших людей, що вбачають у нас гідних жа
лю блазнів. їхні фальшиві поради, примус, до якого вони вдаються, аби лиш ми до 
них уподібнилися, спричиняються до того, що Дурень іде, не усвідомлюючи, що він 
несе. І йтиме так до скону, гадаючи, що робить, власне, те, що повинен робити, 
оскільки не зустріне на своєму шляху Мага чи Папеси, які перетворили б його на 
людину, свідому лише їй призначеної і необхідної для існування космосу ролі.

Ми пізнаємо світ індивідуально, і кожен сповідує своє власне бачення світу і ба
чення себе у світі. Внутрішньому відповідає зовнішнє. Людина почувається спо
стерігачем, відмежованим від решти світу, або, навпаки, почувається частиною того 
світу. В її свідомості по-різному переломлюються форми і події, фрагменти й відчут
тя цілого, враження й узагальнення. В мозку не уривається — більш чи менш інтен
сивна і більш чи менш "плідна — пізнавальна діяльність, завдяки якій заповнюється 
внутрішній часопростір людини. А як свідчать найновіші дослідження, сучасна лю
дина використовує мізерну частину своїх пізнавальних можливостей. Тож вона — 
творіння не цілком розвинене, потенційне, до кінця не реалізоване3. Загалом беру
чи, ми користуємося двома моделями бачення світу, кожна з яких відповідає різним 
функціям окремих півкуль мозку. Залежно від того, яка модель пізнання переважає 
у людини, інакше заповнюється її внутрішній часопростір, інакше сприймається лю
диною зовнішній світ4. Інакше вона на нього реагує. «В цьому розумінні кожна лю
дина — вільний творець свого часопростору і, хоча значною мірою наперед визначе
на своїм організмом та зовнішнім світом, відповідає за плоди своєї творчості»5.

Тож попри значні індивідуальні відмінності у кожному з нас переважає одна з 
двох моделей пізнання світу: аналітично-логічна або синтезо-інтуїтивна6.

У першому випадку ми маємо нахил до відмежування від решти світу і до зосе
редження уваги на вибраному фрагменті або розрізі дійсності. Бачимо світ як набір

1 Agadot ha-Zohar («Znak» op. cit., s. 881 — 882).
2 J. Prokopiuk, Gnoza, Gnostycyzm і Manicheizm. Apologia pro domo sua («Literatura na 

swiecie», 12 (197) 1987, s. 3).
3 Anna Pawdczynska, «Czas і przestrzen a formy poznania swiata» (Wizje cztbwieka і 

spofeczenstwa w teoriach і badaniach naukowych, praca zbior. pod red. S. Nowaka, Warszawa 1984, 
s. 279).

4 Там само, стор. 281.
5 Там само, стор. 280.
6 Обидві моделі пізнання світу Анна Павелчинська описує докладніше у цитованій статті. 

Див. ще I. S. Kon, Odkrycie «ja», Warshawa 1987, а також AH .M astow, W strong psychologii ist- 
nienia, Warszawa 1986.
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фактів і схильні впорядковувати їх згідно з узвичаєним стереотипом, а це часто 
призводить до того, що заморочені силою-силенною елементів, які відкриваються 
нашим очам, ми віддаємо перевагу кутастим і твердим речам перед цілісною візією 
космосу і з насолодою поринаємо у праксіс. У крайніх випадках той, хто розуміє 
світ саме так, не має жодного сумніву, що всі його фрагменти пізнавані, й цу
рається будь-яких узагальнень — він кохається у спеціалізації, професіоналізмі, 
досконалості, порядкові й ладові. Внутрішній часопростір такої людини нагадує 
квадрат, поділений на десятки й сотні менших квадратів — порожні простори 
спричиняються до того, що вона губиться в них і, не помічаючи між ними зв’язків, 
чує сум’яття і непевність.

У разі синтезо-інтуїтивної моделі маємо діло з цілісним баченням світу. Люди
на з такою моделлю пізнання одним поглядом охоплює зразу все, прагне осягнути 
цілість і суть речей. Його внутрішній часопростір — то коло, цілість; у ній 
вміщується все, бо кожен фрагмент цілості щось означає, і, відштовхуючись від 
якоїсь скалки світу, можна дійти до синтезу «всього». Такій людині надзвичайно 
важко точно визначити категорію, спираючись на яку вона здійснила той синтез, 
бо в її мисленні переважають інтуїція, уява, чуття, естетичні враження. Часто це за
водить її на манівці поверховості, змушуючи керуватися враженнями та відрухами, 
що їх нелегко стримати. У чистому вигляді ці моделі трапляються дуже рідко, а 
проте котрась із них зазвичай домінує. То вона надає форми мішкові Дурня — тво
рить його внутрішній часопростір. Ложкою, яку Дурень тримає в руці, він ухопив 
зі світу стільки, скільки міг, і втелющив усе те в мішок. Ложка тут символізує Дур- 
неву внутрішню схильність до пізнання світу. Мішок та ложку йому «дано», з ни
ми він немовби народився. А зміст пізнання? Він залежить від Дурня. У мішку мо
же бути сміття, а можуть лежати й справжні скарби, позаяк за наш внутрішній світ 
беремо на себе відповідальність тільки ми і ніхто інший.

Осю чому Дурень дивиться на мішок, що теліпається на здоровенній ложці; то 
його скарб і в тому скарбі криється перлина — мета, задля якої він пустився в до
рогу. Одначе Дурень бачить лише матерію, з якої пошито мішок. Він пам’ятає, що 
там зібрано. Але в нього ніколи не виникала спокуса погребтися рукою в мішку, 
щоб знайти перлину. Якби він це зробив, то уподібнився б до багатія з притчі 
Євангелія від Хоми:

«Царство Отця — це мов той чоловік — багатий купець, який знайшов перли
ну. Вельми потішений, той купець продав увесь крам і накупив собі перел. Ось і 
ви шукайте скарбу, що не підлягає зіпсуттю, що збережеться там, де його міль не 
зжере і хробак не сточить»1.

Якби він це зробив, то прибрав би подоби Мага або Папеси. Як Маг запанував 
би над усіма елементами космосу, як Папеса посів би проміжне місце між двома 
колонами, що символізують два опертя Дерева Життя.

Кабалістичного Дерева Життя нема. Воно розпалося під натиском світла, ви
промінюваного Короною (Кетер). Нема також Дерева, викладеного з карт Таро. За
лишилась діаграма, що утворює ідеальну форму космосу. Мандрівник ретельно 
розкладає карти Старших арканів у коло, так, щоб карта Дурня лягла впритул до 
карти Світу. Тільки так може початися Велика Мандрівка, що має багато вимірів. 
Адже коло карт Великих утаємничень, обведене колом Молодших арканів, роз
повідає про шлях людини, власне, про багато стежок кожного з нас, починаючи від 
народження і до самої смерті, говорить про розвиток особистості, про жадобу прав
ди і про втрату правди. Якщо раніше Аматор-мандрівник ішов попід муром Малих 
утаємничень і зліз у своїй уяві на вершечок Дерева, збудованого зі Старших ар
канів, то тепер його маршрут веде у протилежний бік.

ВЕЛИКА ПРОГУЛЯНКА НАРОДЖЕННЯ
Карта, якою відкриваються Старші аркани, — Дурень, позначений цифрою 0 та 

першою літерою давньоєврейського алфавіту — алеф. Він символізує «прапочаток», 
перший імпульс, з’яву на світ і народження нової людини (дитини), обдарованої 
конкретними генетичними нахилами, соціальними та національними (це підкрес
люється барвистим одягом Дурня). Цифра 0 свідчить про те, що, прикладений до 
будь-якої іншої карти, Дурень набуває її рис, потім знову перетворюється на 
давнішу карту, тож може опинитися де завгодно залежно від того, як складатиметь
ся його доля. Літера алеф — перший крик, перше вимовлене слово — пов’язана з

1 Перекладено з The Gospel according to Thomas, Leiden 1976, Logion 76. Цю притчу варто 
порівняти із пречудовим Hymnem о Регіе в перекладі Чеслава Мілоша, що його видало «Ви- 
давніцтво літерацкє» у Кракові 1983р.
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невинністю, дитинністю Дурня, станом несвідомості власного індивідуального «Я». 
При зіткненні з картою Світ Дурень перероджується у людину, до якої підходить ви
раз: «доросла дитина». За книгою Зогар Бог тільки з літерою алеф «становив єдине 
ціле». Але попереду треба здобути повноту індивідуальності, а потім її втратити, аби, 
злившись із Богом, досягти просвітління і пережити відчуття Єдності.

Дурень мандрує в бік Мага, який очікувально на нього дивиться. Те саме робить 
Папеса. Маг тут символізує народження нижчої особистості, входження в ж и їт я ,  
перші непевні кроки, перші переживання та знання про світовий лад, який вона 
застала. На противагу Дурневі, Маг знає, що він є. Ба більше, він щоразу це 
підкреслює. А що в ньому переважає аналітично-логічна модель пізнання дійсності, 
то Маг хоче владарювати над світом і з дитячою впертістю прагне стати мірилом 
космосу. Від нього все починається — доказом цього є літера бет, про яку Бог ска
зав: «Воістину, з тебе почну це діло: ти будеш початком творення нового, тривко
го світу»1.

З літери бет починається перше речення Книги Буття: «На початку сотворив 
Бог...» («Берешіт бара Елоїм»). Як дитина Маг любить маніпулювати довколишнім 
світом цяцьок, як людина доросла він формує його, ставлячи над усе розум, інте
лект і практичне знання справ, яким він себе присвятив. Оскільки йому бракує на
полегливості й знань, він ризикує здобути славу штукаря, ба навіть шахрая.

Проте Дурень може обминути Мага і потрапити в обійми Папеси. Вона репре
зентує перевагу моральних цінностей над практичною сферою життя. Часто її поз
начають символом Місяця, тут же Папеса має знак планети Нептун, оскільки во
на — заступниця натхнення і характеризується трансцендентальною волею і 
здатністю єднати всілякі протилежності. Папеса символізує несвідомість, приховані 
комплекси, атавістичні острахи, те, що зринає вві сні у хвилину забуття у темному 
покої дитинства. Літера гімел на карті Папеси позначає того, хто чинить добро, ке
рується почуттями, пориваннями серця. У цьому розумінні Папесі підпорядкована 
синтезо-інтуїтивна модель пізнання космосу, вона також символ божистого на
тхнення і всього того, що може стати провідником у мандрах таємними сферами 
інтуїтивних знань про природу Всесвіту. Маг має подвійну природу Близнюків, а 
Папеса — Риб. Він репрезентує інтелект (знак стихії Повітря), вона — інтуїцію 
(знак стихії Води), яка може вилитись у надвразливість, надмірний ідеалізм, пере
важання ілюзій над реальною оцінкою фактів. Книга, яку вона тримає у руці, мо
же бути книгою мудрості або збираницею пустопорожніх, подібних до белькоту не
мовляти речень, складених «натхненним» графоманом.

дитинство
Найкраще було б сполучити енергію Мага та Папеси й посилити їхні позитивні 

сторони. Таке посилення відбувається на карті з цифрою 3, оскільки 3— то сума 
цифр карт Мага та Папеси (1 + 2). У містичному та міфологічному значенні Імпе
ратриця — наступна карта Старших арканів — символізує Велику Матір, Природу 
та Любов. Літера далет має числове значення 4 й означає «світ», «усі народи, що 
живуть у чотирьох кутках Землі»2, а також родючість і здатність до розмноження.

Імператриця — мати Дурня, вона має більший життєвий досвід, повинна опіку
ватися ним і обдаровувати материнськими почуттями. У період раннього дитинст
ва вона важливіша, ніж батько — Імператор. Під її керівництвом викристалізо
вується Дурнева натура, з її допомогою формуються різні цінності та зв’язки з бать
ками і ріднею. Вона розв’язує його проблеми, чинить на нього тиск. Буває й так, 
що вона стає лихою матір’ю, легковажною, безвідповідальною, навіть черствою, 
позбавленою материнських почуттів. Погляди Мага та Папеси звернені в бік Дур
ня. Імператриця та Імператор дивляться одне на одного. Вони — подружжя, їх 
єднає любов і чуттєвість. Цифра 4 на карті Імператора — також належить до сим
волів світу, руки та ноги наслідують герметичний знак Вогню та Юпітера — воло
даря і творця космосу. Імператриця — архетип жіночності, Імператор — мужності; 
вони дають початок новому життю. То завдяки їм воно зринуло з Хаосу, завдяки 
їм з’явився син Вогню та Землі — Дурень, репрезентований на карті Імператора 
четвертою літерою давньоєврейської абетки ге, що належить до складу тетраграми

1 Agadot ha-Zohar (Opowiesci Zoharu), («Znak», op. cit. s. 879).
2 Anna Pawdczynska, «Czas i przestrzen a formy poznania swiata» (Wizje cztowieka i spofreczenst- 

wa w teoriach i badaniach naukowych, praca zbior.pod red. S. Nowaka, Warszawa 1984, s. 279).
R. Pollack, Seventy-eight Degress o f  Wisdom. A Book o f Tarot, Wellingborough, northampton- 

shore, 1980, s. 41— 42. v
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баранячих рогів бильця трону, де сидить Імператор. Сузір’я Овен,започатковує вес
ну та пробудження Природи — Імператриці. '

Імператор впливає на розвиток особистості Дурня, на його тілесно-духовну 
структуру. При ньому Дурень задовольняє свої потреби та поривання: набуває пер
шого досвіду кохання, вправляється фізично, самовизначається й обирає собі 
життєву мету. Якщо Імператриця уособлює період дитинства, безпорадності й 
прив’язаності до родинного вогнища, то Імператор символізує пору дозрівання і 
поступового звільнення від влади батьків, звернення до суспільства, до груп своїх 
ровесників, шкільних приятелів, учителів та всіх тих, хто, на нашу думку, міг би 
стати нашим напутником у житті. їхня роль неабияка. Але трапляється так, що ці 
люди й самі ще не зрілі, дурні, надто певні у собі та в слушності сво'іх настанов, 
нетолерантні й безжальні у своєму поводженні.

З часом Дурневі доведеться виконувати роль авторитету. Він стане батьком, на
путником, радитиме іншим, що треба робити, ставши «представником» зрілої час
тини суспільства й уособленням його законів, з якими він колись зіткнувся ще ди
тиною.

ЧАС ДОЗРІВАННЯ
Імператриця та Імператор — це ті, хто дарує життя й охороняє його силою лю

бові та закону. В них відбулося самовизначення чийогось «Я». У Папі — п’ятій 
карті Великих утаємничень — звершиться народження й відкриття вищих сфер 
Особистості. П ’ятірка символізує П’ятикнижжя Біблії, літера вав — Духа і третьо
го члена тетраграми ЙГВГ, астрологічний знак Юпітера — розвиток особистих яко
стей визначення вищих ціннісних ієрархій. Цінності можуть бути, а можуть і не бу
ти релігійними, що засвідчують двоє людей, які стоять навколішки біля ніг Папи і 
схиляються над купеллю — символом покликання та втаємничення. Дурень всту
пає у період юності. Його навчають, але водночас він і сам осягає певні істини. Ці 
істини недосконалі, дарма що він у них вірить і відчуває нездоланне бажання їх 
сформулювати.

Подібно до Папеси, Папа сидить між двома колонами, але йому не вдалося 
об’єднати супротивні опертя Дерева Життя. Він більше Слово, ніж внутрішнє і без
словесне проникнення у потугу божественної енергії. Символізує не містика, а свя
щеника. Він знає, що добре, що погане, уособлює моральні норми та критерії, Де
сять заповідей, в яких нема місця для проміжних ситуацій. Папа репрезентує все 
те, чому ми вчимось у світу в підлітковому віці. Ми підпорядковуємося Церкві, 
прибічникам тієї чи тієї віри, членам усіляких організацій, сект, речникам різних 
ідеологій. Все це підштовхує нас у той бік, куди дивиться Папа — у бік карти За
коханих. Ми набуваємо самостійності, але водночас упадаємо в ортодоксальність, 
у релігійний ритуалізм або в ідеологічний фанатизм. Дурень шукає правди. Він її 
знайде, якщо матиме потяг до правдошукацтва. А коли його нема, на Дурня чекає 
цинізм, фальш, мракобісся та облуда, приховані під маскою релігійності та право
суддя.

Рано чи пізно він повинен буде дійти до диференційованого і чіткіше окресле
ного ставлення до інших людей. Я та Вони... Літера заїн на карті Закоханих має за 
Зогаром — форму списа. Він розриває тіло, спричинює біль, змушує зробити вибір. 
Уражений стрілою Амура, молодик вибирає між двома жінками: літньою та моло
дою, і водночас мати складає його в жертву його майбутній жінці, супутниці жит
тя. Цей факт підкреслюється алхімічно-астрологічним знаком Венери та Терезів.

У психологічній інтерпретації Таро Карта Закоханих символізує свідомий вибір 
Кохання, відокремлення та набуття самостійності людини, яку благословила на до
росле життя рука Папи. Шестірка означає амбівалентність і поєднання двох явищ 
відмінної природи — типові почуття, які нас обіймають, коли ми закохуємося, коли 
ненаситність і повнота йдуть у парі одне з одним. Ніхто й ніщо не звільнить нас від 
відповідальності за наші вчинки. Спочатку частину такої відповідальності брала на 
себе Імператриця, потім Імператор та Папа — тепер же ми самі пожинаємо плоди 
своїх ухвал, та ще й відповідаємо за інших, із ким пов’язали свою долю. Вибір може 
бути добрий або поганий, ухвала не завжди буває розважлива. Карта Закоханих на
гадує нам алхімічну гравюру, де зображено єдність Духу, Душі та Матерії, символ 
творчої зрілості. Її перевернуте зображення означає розпад, розлуку. Кохання пер- 
шої-ліпшої хвилини може переродитись у війну, у вибух ненависті. Але ніщо не стри
має подальшого розвитку подій. Закоханий повинен сісти в Колісницю і взяти до 
рук повіддя двох оскаженілих коней. Символіка тієї сьомої карти Старших арканів 
надзвичайно розлога. Вона засвідчує нездоланне прагнення підкорити протилеж
ності. Двоє коней — білий та вороний — мчать кожен у іншому напрямку. Візник 
напинає повіддя, повертає їхні голови в один бік і підкоряє коней своїй волі, хоч ос
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таточно ті й не приборкані. Замкнений у чотирикутній колісниці й обрамлений чо
тирма стовпцями балдахіна, він устряв у справи цього світу, шугаючи в ньому змо
ги доконати того, що було задумано раніше. Його плечі оздоблені символами Сонця 
та Місяця, двох супротивних видів енергії, сприятливих для реалізації того, що вла
стиве статі та темпераментові їздця: для його професійної кар’єри, творчості, навчан
ня, для виявів його життєвої снаги, для його домівки, дітей... Зображена на карті 
цифра 7 підказує, що Візник нащадок Імператриці (карта позначена цифрою 3) та 
Імператора (карта позначена цифрою 4), міфологічний Фаетон, якому зрештою доз
волено показати свої здібності. У тій карті Закоханий (позначений цифрою 6) та Маг 
(на його карті фігурує цифра 1) перетворюється на людину, цілком свідому свого «Я», 
часом аж надміру прив’язану до своєї особистості. Літера хет нагадує, що закутий у 
тяжкий панцир Его їздець може бути егоцентристом. Він надто потурає своїм при
страстям, надто вірить у свої сили й, опанований жадобою зробити кар’єру, нещад
но топче всіх, хто стає йому на шляху. Спалюваний жаром Вогню та Сонця, він має 
перед собою далекосяжну мету і, гордовито звівши голову догори, бачить себе увінча
ним лаврами звитяжця. Його гризе амбітність та жадоба виграти перегони будь-яким 
коштом. Візник Колісниці тримає в руках жезл — чарівну паличку Мага, атрибут 
Вогню. І, як і Папеса, розміщений між колонами. У цей період життя зводяться най
серйозніші порахунки зі світом, людина набирається досвіду, досягає успіхів і зазнає 
поразок — усім цим їй доведеться платити за рахунком, коли Дурень, зморений 
мандрівкою, розв’яже вузол свого мішка.

ДРАБИНА
Колісниця — перша карта Старших арканів — має назву Карти-Трансформації, 

оскільки вона завершує і відкриває якийсь важливий етап у житті Дурня. Найкра
ще це можна було б проілюструвати, розташувавши карти Великих утаємничень 
трьома горизонтальними рядами, так званою «драбиною». У першому ряді лежати
муть карти від Мага до Колісниці (від 1 до 7), другому від правосуддя до Помірності 
(від 8 до 14), у третьому — решта карт (від 15 до 31). Щосім років у нашому житті 
заходить якась зміна, сімка завжди символізувала трансформацію, перехід, праг
нення досконалості. У карті Колісниці реалізується те, що приступне кожному, 
безвідносно до духовного розвитку — зріле життя. Але не тільки воно. Послі
довність перших семи карт указує також на поступову духовну еволюцію, на фор
мування структури індивіда та пізнання Бога.

Мовою алхімії той період звався інспірацією (від слова шрігаИо — спонука), мо
вою кабалістів — часом, коли Бог зветься Він. Це — мовби перший, необхідний 
етап у осягненні Правди. Під впливом найрізноманітніших відчуттів та переживань 
Дурень вирішує це по-своєму, але це завжди має супроводжуватися свідомою пе
рейнятістю справою (Маг) і спершу невиразним передчуттям існування Правди, що 
її годі виразити словами (Папеса). Злиття цих двох імпульсів, що спонукають до по
дальшої праці, відбувається у картах Імператриці та Імператора. Мандрівець всту
пає до світу Природи та до світу Трансцендентальності, й хоча він помічак зв’язок 
між ними і те, що вони доповнюють один одного, все ж трактує їх осібно. Бог пе
ребуває нагорі, Земля Його «підніжок». Якщо моляться Творцеві (Папа), то зверта
ються до нього завченими формулами, звучи Бога — Він (Батько Небесний, Гос
подь, Творець, Ісус, Кришна, Аллах або просто — Бог).

Більшість людей зупиняються на цьому етапі духовного розвитку. Вихід із цієї 
фази вимагає здійснення вибору (на карті Закоханих, юнак вибирає між старою і 
молодою жінкою — між «старим» і «новим», між звичкою, що набула форми риту
алу, й чимось таким, що видається непевним, навіть небезпечним чи дивним, при
наймні здатним викликати неспокій).

Мандрівник сідає в Колісницю. Набравшись духу, вирішує зглибити «нове», але 
ще не хоче відмовлятися від «старого», хоч відчуває відмінність між природою то
го й того. Молоде вино, влите у старі міхи, розпирає їх, вносить внутрішній роз
лад. Чи правильно я роблю? Чи часом не грішу, узурпуючи собі право на особисті 
форми релігійності? Що скажуть на це інші? Стійкий і розважливий Візник прола
зить крізь голчане вушко цих вагань і, наляканий власною необачністю, відмов
ляється від свого наміру, коли Колісниця, що мчить надто швидко, розпадається 
на шматки, а вогонь виявляється лише «вогнем від соломи».

ДОРОГА
Край дороги, якою женеться Візник, сидить Правосуддя — восьма карта Стар

ших арканів, протилежність сповненої динаміки Колісниці. У піфагорійській сим
воліці вісімка означає закон, відродження і тілесну зрілість. У ній віддзеркалюється
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воліці вісімка означає закон, відродження і тілесну зрілість. У ній віддзеркалюється 
рівновага матеріального та духовного світів. Символ планети Уран пов’язаний з ди
ференціюванням та знищенням застійних структур, із жадобою волі, незалеж
ності, що знаходить свій вираз у незвичайній експресії чи діяльності, яка вибива
ється з-поза сформалізованих рамок громадського або релігійного життя. Задивле- 
не в далечінь, Правосуддя не помічає наближення їздця. Натомість той угледить 
себе у дзеркалі, яким прикрашений головний убір Правосуддя. В ньому відіб’ється 
його подоба, відіб’ються його прагнення, плани, життєві амбіції, і їхня картина 
дасть йому змогу усвідомити силу-силенну не доведених до кінця починань, спов
нить його гіркотою та смутком. Біля стіп Правосуддя розіб’ється будь-яка колісни
ця. Можливо, ця пригода схилить Мандрівника до остаточної відмови від старих 
форм життя або, що трапляється частіше,* викличе бажання шукати рятунку в 
умовності закону та накинутого суспільством обов’язку бути подібним до інших.

Правосуддя чимось нагадує Папесу. Як і ця остання, вона сидить між двома ко
лонами, але на відміну від Жриці, яка дарує Дурневі трансцендентальну волю, Пра
восуддя змушує Мандрівника самому вибирати, що для нього добре, а що погане 
(слово тов — добре, правильне, починається з давньоєврейської літери тет) і пе
редбачає внутрішню гармонію та поборювання старого ладу. Її важко збагнути. Її 
двогострий меч як єднає, так і поділяє, ставлячи перед багатьма людьми нездолан
ну перешкоду. Випнутий живіт Правосуддя натякає, що це зображення вагітної 
жінки, у чиєму лоні криється зародок нового життя. Вона його не доносить або 
спородить на світ, віддаючи просто до рук володаря Часу, що простує до неї — 
дев’ятої карти Старших арканів із зображенням Пустельника.

ЧАС
У піфагорійській нумерології дев’ятка символізує дух і тіло (1 + 8); це магічне 

число (3 рази по 3), визначене Сатурнові-Кроносові — тому, хто зжер дітей своєї 
дружини Реї.
. Ні Маг, ні Візник Колісниці не замислювалися над могутністю Часу. Такої про
блеми для них не було, але тепер Мандрівник вступає у царство Сатурна, Часу- 
вбивці й Часу-оновлювача. Чарівна паличка Мага перетворюється на костур Пус
тельника, ліхтар прибирає форми піскового годинника, літера йод уже належить до 
першої літери тетраграми ЙГВГ. Щось закінчується, щось починається. Настає 
кристалізація та систематизація поглядів, ідей, стабілізація дотеперішнього спосо
бу життя і способу бачення світу.

Стабілізація загрожує «знерухомленням» у Часі. Пустельник знає свої рамки й 
зі старечою'затятістю судомно хапається за них, як за костур прочанина. Тільки від 
нього залежить, чи пісковий годинник залишиться годинником, що пересипає 
дрібний пісок Часу, чи в ньому засяє каганець, освітлюючи морок коридора, який 
заведе Пустельника в лоно Правосуддя. Якщо переважить любов до порядку та 
стабілізації, Пустельник помре і ніколи вже не відродиться. А якщо засяє полум’я 
ліхтаря, то літера йод опиниться на чолі в Пустельника, спонукаючи його до по
шуків Духу нового життя. Вона пробудить в ньому любов і довіру до світу.

Пустельник розпочинає новий етап свого духовного життя, який зветься в 
алхімії медитацією, а в філософії кабали — бесідою і відкриттям зв’язку Ти — Я1.

Алхімік XVII сторіччя Ругланд писав 1612 року, що слово meditatio вживається, 
коли ведеться внутрішній діалог із кимось невидимим, наприклад із Богом... або з 
самим собою, або зі своїм янголом-охоронцем2.

Пустельник не звертається до Бога завченими фразами. Він розмовляє з Ним, 
вбачаючи у Творцеві партнера і, мандруючи до Нього, сподівається на зустріч двох 
осіб. Простір між людиною і Творцем скорочується, а що кожна бесіда вимагає 
близькості, то Пустельник простягає руку вперед і завдяки світлу ліхтаря бачить 
чиєсь «Я» в кожній відмінній від себе істоті. Коротко кажучи, той діалог можли
вий лише в разі, якщо стикаються два «Я» — Я того, хто є (Бога), і Я того, хто та
кож є (Пустельника)3.

Продовження в наступному номері.

1 У середньовічній Європі чітко розрізняли медитацію та споглядання. Медитація — то 
внутрішній діалог, споглядання — безсловесне, захоплене проникнення у реальність світу. — 
Прим, автора.

2 Michat Sedziwoj, Traktat о kamieniu filozoficznym, Warszawa 1971, wstep R  Rugaja, s. 15 — 17.
3 Цю кабалістичну концепцію розвинув Мартін Бубер (1882 — 1965), єврейський філософ

і містик, автор книги «Я і Ти». — Прим, автора.
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Джек ФІННІ

Я БОЮСЯ
ОПОВІДАННЯ

З англійської переклав Павло НАСАДА

Мене бере острах. Не так за себе — зрештою, у свої шістдесят шість я вже 
геть сивий, — як за вас, за усіх тих, кому ше жити і жити. Бо, гадаю, що з 
недавнього часу у світі діються небезпечні речі. їх помічають то тут, то там, 
якийсь час говорять про них, а потім вони відходять на задній план і про 
них забувають. А все ж я переконаний, що, коли не уяснити собі справжню 
сутність цих випадків, то нас можуть спіткати жахіття. Проте судіть самі.

Минулої зими якось повернувся увечері додому зі свого шахового клу
бу. Я вдівець; живу сам, у невеликому, але зручному трикімнатному по
мешканні з вікнами на П’яту авеню. Було ще не пізно, отож я засвітив 
лампу, що стояла обабіч м’якого шкіряного фотеля, взяв детектив, який 
читав тими днями, і ввімкнув радіоприймач. Щоправда, я шкодую, що не 
зауважив, на яку хвилю він був налаштований.

Електролампи нагрілися, і з приймача почулися звуки акордеона — 
спочатку тихенько, а потім дедалі гучніше. Під таку музику читається 
найкраще, тому я підрегулював звук і розгорнув книжку.

А тепер я хочу розповісти все з абсолютною точністю і не стану пере
конувати, що звертав особливу увагу на передачу. Але я певно знаю, що 
незабаром музика припинилася і почулися аплодисменти публіки. Далі 
хтось засміявся, і чоловічий голос, задоволений аплодисментами, промо
вив: «Гаразд, гаразд», але аплодисменти не вщухали ще кілька секунд. За 
цей час голос ще раз задоволено засміявся і наполегливо повторив: «Га
разд». Аплодисменти затихли. «Виступав такий-то», — поінформував го
лос, і я повернувся до книжки.

Але невдовзі я знову прислухався до цього голосу людини середнього 
віку; мою увагу привернула, напевно, зміна інтонації, коли він перейшов 
до іншого номера. «А зараз — міс Рут Грілі, — оголосив він, — із Тренто
на, штат Нью-Джерсі. Міс Грілі гратиме на піаніно, правда?» Дівочий го
лос, невпевнений і майже нечутний, відповів: «Саме так, пане Мейджер 
Бауз». Потім знову чоловічий голос — і тут я впізнав цю знайому моно
тонну інтонацію: «І що ви збираєтеся нам заграти?»

Дівчина відповіла: «Ля Палома». Чоловік повторив назву за нею, але 
уже голосно: «Ля Палома». Настала пауза, почулися вступні акорди фор
тепіано, і я продовжував читати.

Під час виступу дівчини я краєчком вуха почув, що її стиль виконання 
був механічний, вона не завжди дотримувалася ритму — мабуть, хвилюва
лася. Ще раз моя увага повністю перемкнулася на несподіваний звук гон- 

*гу. Прозвучало ще кілька тактів: дівчина грала дедалі невпевненіше. Гонг 
пролунав знову, фортепіано раптово вмовкло, і почулося стурбоване пере
мовляння публіки. «Гаразд, гаразд», — промовив знайомий голос, і я зро
зумів, що я чекав саме цих слів, я знав, що він скаже. Публіка замовкла, і 
голос почав: «Отже...»

Перекладено за виданням: Tomorrow,'-the stare. A Science Fiction Anthology. 1967. I’m 
scared.

Джек Фінні (нар. 1911 р.) — один з найвидатніших американських фантастів сучасності. 
Автор кількох збірок оповідань та романів. Найвідоміші з останніх «Викрадачі плоті» (1955), 
«Між двох часів» (1970), «Перепона Маріон» (1973).

Оповідання «Я боюся» було вперше опубліковане 1951 р.

На закінчення номера
Клуб любителів фантастики
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Приймач умовк. На якусь мить із нього не долинало жодного звуку, 
крім механічного гудіння. І тут увімкнулася зовсім інша програма: чули
ся голоси Бінга Кросбі та його сина, вони співали останні такти «Пісні 
Сема», моєї улюбленої. Отож я знову повернувся до свого чтива, злегка 
здивований, що ж сталося з тією першою програмою, але не став усерйоз 
замислюватися над цим, аж доки дочитав книжку і став вкладатися до 
ліжка.

Аж тоді, роздягаючись у спальні, я пригадав, що Мейджер Бауз помер. 
Минуло кілька років, півдесятиліття з того часу, коли цей сухий сміх і 
знайоме «гаразд, гаразд» чулося у вітальнях усієї країни.

Отож, що ви робите, коли відбуваються вочевидь неможливі речі? У ме
не просто з’явилася непогана оповідка, яку можна розказати друзям. Після 
того мене неодноразово запитували, чи не чув я часом недавно Морана і 
Мака, пару популярних двадцять п’ять років тому радіокоміків, чи Флой- 
да Гібсона, радіокоментатора з минулих часів. І не раз жартували з приво
ду мого ветхого радіоприймача.

Але один чоловік — це була зустріч у наступний четвер у когось в гос
тях — вислухав мою розповідь особливо уважно, а коли я замовк, розповів 
мені свою власну дивну бувальщину.

Він — серйозна, інтелігентна людина, і, коли я слухав його, я не так на
страхався, як зацікавився тим, що, здалося мені, було спільною ознакою і 
приєднувало його історію з поведінкою мого приймача. Оскільки я на 
пенсії і маю доволі часу, то наступного дня, не полінувавшись, я здійснив 
двогодинну мандрівку протягом до Коннектікуту, щоб на місці пересвідчи
тися у достовірності розповіді. Я зробив детальні нотатки, і у моєму архіві 
вона має тепер такий вигляд: Випадок 2. Луїс Трачнор, торговець вугіллям 
і дровами Р. Ф. Д. І, Денбері, штат Коннектікут, 54 роки.

20 липня 1950 року, як розповів мені містер Трачнор, він вийшов на га
нок власного будинку приблизно о шостій ранку. З-під самого даху аж до 
і*анку тягнулася смуга сірої фарби, все ще вологої.

— Вона була завширшки, як, скажімо, восьмидюймова малярська щітка,
— розповідав мені містер Трачнор, — і виглядало це геть незугарно, бо буди
нок був білого кольору. Я гадав, що якісь дітлахи зробили це вночі задля жар
ту, але якщо то справді були вони, то їм довелося б брати драбину, щоб до
тягнутися аж до даху, — нікому і на думку не спало, що вони ладні прикла
сти стільки зусиль. Крім того, фарба була накладена щільно, хтось старанно 
попрацював, щоб провести гарну і рівну смугу саме на фасаді будинку.

Містер Трачнор приніс драбину і стер фарбу з допомогою розчинника.
У жовтні того ж таки року Трачнор перефарбував будинок.
— Біла фарба трималася погано, отож я пофарбував його у сірий колір. 

В останню чергу я дійшов до ганку і закінчив роботу в суботу близько 
п’ятої години. Наступного ранку, коли я вийшов з будинку, то на фасаді 
побачив білу смугу. Знову ці чортові дітлахи, подумав я собі, бо смуга бу
ла на тому ж місці, що і попереднього разу. Та коли я придивився 
уважніше, виявилося, що то не була свіжа фарба, а біла, яку щойно напе
редодні я зафарбував. Хтось не полінувався і обережно підчистив нову фар
бу акуратною смугою завширшки вісім дюймів від самого даху аж донизу! 
Кому, до дідька, це було потрібно? І досі не збагну.

Ви помітили зв’язок між цією історією і моєю? Уявіть на хвилю, що у 
кожному з цих двох випадків траплялося щось таке, що ненадовго порушу
вало звичний хід часу. Саме це сталося зі мною: впродовж кількох секунд 
я очевидно мав Можливість слухати передачу, яка вийшла в ефір багато 
років до того. А тепер уявіть, що ніхто не чіпав будинку містера Трачнора, 
крім нього самого: він пофарбував свій будинок у жовтні, але завдяки яко
мусь фантастичному перепаду в часі певна частина помальованої поверхні 
будинку проявилася ще влітку. Оскільки того разу він відчистив цю смугу, 
то саме її бракувало восени після пофарбування будинку.

Втім, я був би не зовсім щирий, якби став твердити, що одразу повірив 
у все це. То було тільки доволі цікаве припущення, і я переповідав друзям 
обидві ці історії просто як курйозні випадки. Я часто спілкуюся з різними
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людьми і час від часу після своїх оповідей мав нагоду вислухати інші чу
дернацькі бувальщини.

Бувало^хтось кивне і скаже: «Я згадав, що мені недавно розповідали...», 
і я таким чином додавав до своєї колекції ще один випадок. Якось у п’ят
ницю ввечері до одного чоловіка на Лонг-Айленді зателефонувала сестра з 
Нью-Йорка. Пізніше ж вона твердила, що дзвонила аж наступного по
неділка, тобто через три дні. У відділенні банку Чейз-Нешнл на Сорок 
п’ятій вулиці мені показали чек, що був пред’явлений до сплати за день до 
того, як його виписали. Якось на Східну шістдесят дев’яту вулицю у Нью- 
Йорку принесли листа через сімнадцять хвилин після того, як його вкину
ли до поштової скриньки на головній вулиці містечка Грін Рівер у штаті 
Вайомінг.

І так далі, і так далі. Тепер на вечірках моїх розповідей чекали з не
терпінням, і згодом я сам переконався, що їх колекціонування і перевірка 
перетворилося на хобі. Але того дня, коли я почув історію Джулії Айзен
берг, я зрозумів, що це не тільки хобі.

Випадок 17. Джулія Айзенберг, службовець, Нью-Йорк, 31 рік. Міс Ай
зенберг мешкає у невеликому будинку без ліфта у Грівіч Вілідж. Я розмо
вляв з нею у її помешканні після того, як мій товариш із шахового клубу, 
який виявився її сусідом, переповів мені дещо плутану її розповідь, яку він, 
у свою чергу, почув від консьєржа будинку.

У жовтні 1947 року близько одинадцятої •вечора міс Айзенберг вийшла 
з помешкання до сусідньої аптеки по зубну пасту. Коли вона поверталася, 
до неї підбіг великий чорний з білим собака, став на задні лапи, а передні 
поклав їй на груди.

— Я зробила помилку, погладивши його, — сказала мені міс Айзенберг.
— Після цього він просто не відставав від мене. Коли я ввійшла до під’їзду, 
мені довелося дослівно силоміць випхати його на вулицю, щоб зачинити 
двері. Мені стало шкода його, бідолашного пса, і я почулася трохи вину
ватою, бо через годину, коли я визирнула у вікно, він усе ще сидів під две
рима.

Собака залишався поблизу три дні, виглядаючи міс Айзенберг і з диким 
захватом вітаючи її кожного разу, коли вона з’являлася на вулиці.

— Коли вранці я виходила з дому, щоб їхати автобусом на роботу, він 
уже сидів, бідолаха, на тротуарі і проводжав мене сумними-сумними очи
ма. Мені хотілося забрати його до себе, але я думала, що у такому випад
ку він уже ніколи не повернеться до свого дому, і боялася, що справжньо
му господареві буде шкода втратити його. Ніхто по сусідству не знав, кому 
він належить, а згодом собака врешті-решт зник.

Через два роки подруга подарувала міс Айзенберг тритижневе цуценя.
— Моя квартира надто мала для собаки, але воно було таке миле 

створіння, що я не могла втриматися від спокуси. Отож цуценя росло і пе
ретворилося на красивого великого собаку, який їв більше, ніж я сама.

Оскільки в околиці жили добропорядні люди, а собака поводився як 
слід, міс Айзенберг завжди відчіпляла повідець, коли прогулювала його 
увечері, і він ніколи не вибігав надто далеко.

— Одного вечора, — а востаннє я тільки й побачила, як він винюхував 
щось у темряві далі по вулиці, — я погукала його, але він не повернувся. 
Більше ніколи. Відтоді я його не бачила. Але ж наша вулиця — це суцільні 
цегляні будинки із замкненими дверима без жодних провулків. Він не міг 
зникнути ось так просто, він таки не міг. А все ж зник.

Багато днів після цієї пригоди міс Айзенберг провела у пошуках соба
ки, напитувала про нього по сусідству, давала оголошення в газетах, але 
так нічого і не довідалася.

— І ось якогось вечора я уже налагодилася лягати спати, та випадково 
виглянула з вікна на вулицю і зненацька пригадалося мені те, про що на 
той час я вже геть забула. Згадала я собаку, якого відганяла більше двох 
років тому. — Міс Айзенберг підвела на мене очі і спокійно промовила: — 
Це був той самий собака. Якщо ви тримаєте собаку, то добре його знаєте 
і не можете помилитися, і я кажу вам, що то був той самий собака. Мож
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ливо, це звучить безглуздо, але я загубила свого собаку, — вірніше, про
гнала його, — за два роки до того, як він з’явився на світ.

Вона заплакала, по щоках покотилися сльози.
— Ви думаєте, мабуть, що я не повна розуму або що я самотня і через 

те надто переймаюся собакою. Але ви помиляєтеся. — Вона витерла сльо
зи хустинкою.— Я цілком врівноважена людина, принаймні не менше ніж 
будь-хто у наш час, і не побоюся повторити вам, що знаю, що сталося.

Саме в цю хвилину, коли я сидів у чистенькій, але убогій вітальні міс 
Айзенберг, я повністю усвідомив, що наслідки цих загадкових випадків мо
жуть виявитися значно вагомішими, ніж зацікавленість, яку вони виклика
ють. І цілком можливо, що вони можуть обернутися трагедією. Саме у цю 
хвилю мене почав брати справжній страх.

Останні одинадцять місяців я продовжував виявляти і вивчати подібні 
дивні події, і мене вразило і злякало, що їх так багато. Ще більше я був 
уражений і зляканий тим, що вони трапляються дедалі частіше і — не 
знаю, щоправда, як це краще висловити — дедалі дужче ламають долі лю
дей. Ось вам приклад, вибраний майже навмання, приклад всезростаючо- 
го впливу... одним словом того, що зараз трапляється у світі.

Випадок 34. Пол В. Керч, бухгалтер, Бронкс, 31 рік.
Однієї неділі — день був погожий, сонячний, — я познайомився з ро

диною, що жила у Бронксі: з кремезним і симпатичним містером Керчем, 
який зажурено поглядав з-під лоба, з його дружиною, миловидною темно
волосою жінкою віком під тридцять років, чию привабливість дещо псува
ли темні набряки під очима, та їхнім сином, гарним хлопчиком шести-се- 
ми років. Після того, як ми потиснули одне одному руки, хлопчика відісла
ли гратися до його кімнати.

— Гаразд, — втомлено промовив містер Керч і підійшов до книжкової 
шафи, — ближче до справи. По телефону ви сказали, що в загальних ри
сах історія вам відома. — Останні слова прозвучали наполовину запиталь
но, наполовину ствердно.,

—Так, — відповів я.
Він дістав з верхньої полиці книжку і видобув з-поміж її сторінок кілька 

фотографій.
— Ось,вони, — він сів поруч зі мною на канапу. — У мене досить при

стойний фотоапарат. Я фотограф-аматор, у мене є все необхідне для робо
ти з плівками; я сам їх проявляю. Два тижні тому ми пішли на прогулянку 
в Центральний парк. — Його голос звучав втомлено і монотонно, очевид
но, він розповідав про те уже не вперше, вголос і подумки. — Була хоро
ша погода. Як сьогодні. Обидві бабусі нашого хлопчини неодноразово до
кучали нам проханням прислати його, отож я виклацав у парку цілу плівку, 
знімаючи усіх нас. Мій фотоапарат автоматично спрацьовує через кілька се
кунд, даючи мені час, щоб стати спереду і самому попасти в об’єктив.

Коли він передав мені до рук усі фотографії, крім однієї, в його очах чи
талася втома і безнадія.

— Ось ці я зняв спочатку, — сказав він.
Усі фотографії були досить великі, приблизно сім на три з половиною 

дюйми, і я уважно їх роздивився.
Це були звичайні фото, з хорошою різкістю, виразними були усі деталі, 

і на кожній з них у різноманітних позах було зображено сімейство з трьох 
радісних людей.

Містер Керч був у світлому костюмі ділового крою, його дружина у 
темній сукні й дощовику, а на хлопчикові був темний костюм з штанами 
до колін. Позаду них виднілося дерево з голими гілками. Я підвів погляд 
на містера Керча, даючи знак, що роздивився фотографії.

— А це остання, — сказав він і простягнув її мені. — Я зняв цей кадр 
так самісінько, як і решту. Ми домовилися, як краще стати, я встановив 
фотоапарат, одійшов і став разом із сім’єю перед об’єктивом. У понеділок 
увечері я проявив плівку. Ось що я побачив на останньому негативі. — Він 
віддав мені фотографію.

На якусь мить мені здалося, що це просто ще одна групова фотографія
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цієї ж сім’ї. Потім я помітив різницю. Містер Керч виглядав в основному 
так само. Він був голомозий і широко усміхався, але на ньому був зовсім 
інший костюм. Його син, що стояв поруч, носив довгі штани і був на добрі 
три дюйми вищий і, очевидно, старший. Одначе це, без сумніву, був той 
самий хлопчик. А жінка була зовсім іншою особою. Одягнена по-модному, 
з відблиском сонця у світлому волоссі, вона здавалася дуже красивою і 
привабливою. Вона усміхалася в об’єктив і тримала містера Керча за руку.

Я перевів погляд на нього:
— Хто це?
Містер Керч втомлено похитав головою.
— Я не знаю, — відповів він, а тоді вигукнув: — Я не знаю! Ніколи 

раніше не бачив її!
Він повернувся до дружини, але вона відвела погляд, і він знову повер

нувся до мене, стенувши плечима. — Ось і все, — сказав він. — Така 
історія.

Він підвівся і, поклавши руки в кишені штанів, почав міряти кроками 
кімнату, поглядаючи на дружину. Він звертався до неї, хоча промовляв до 
мене:

— Отож хто вона така? Як міг фотоапарат зняти цей кадр? Я бачу цю 
жінку вперше в житті!

Я ще раз поглянув на знімок і підняв його ближче до очей.
— Тут дерева буяють листям, — сказав я. Позаду хлопчика з серйозним 

виразом обличчя, усміхнених чоловіка і жінки по-літньому зеленіли крони 
дерев.

Містер Керч кивнув і з болем у голосі відповів:
— Я не знаю. — А потім вигукнув, не відводячи погляду від дружини:

— А хочете знати, що вона каже? Вона каже, що на фотографії моя дружи
на, моя нова дружина, яка буде у мене через кілька років! О Боже! — Він 
затулив обличчя руками. — Чого тільки не придумають ці жінки!

— Що ви маєте на увазі? — звернувся я до місіс Керч, але вона не ста
ла відповідати — мовчала, стиснувши губи.

Керч безпорадно здвигнув плечима.
— Вона говорить, що на фотографії відображене те, що станеться через 

кілька років, Або вона помре, або... — він завагався, а тоді з болем у голосі 
закінчив фразу, — або ми розлучимося, я залишу сина у себе і одружуся з 
тією жінкою, що на знімку. Ми обидва перевели погляд на місіс Керч, че
каючи на її реакцію.

— Гаразд, якщо це не так, — сказала вона, розвівши руками, — то 
скажіть мені, що ж означає ця фотографія.

Жоден з нас не міг дати відповіді, і через кілька хвилин я розпрощався. 
Що я міг сказати подружжю? Звичайно ж, я не міг уголос висловити своєї 
переконаності, що хоч як трактуй цю фотографію, їхньому сімейному жит
тю настав кінець...

Випадок 72. Лейтенант Алфред Айхлер, поліція Нью-Йорка, 33 роки.
Пізно ввечері 9 січня 1951 року двоє поліцейських побачили револьвер, 

який лежав на доріжці поблизу південної брами Центрального парку. У 
поліцейській лабораторії револьвер обстежили на предмет відбитків 
пальців, і кілька було знайдено. З револьвера нещодавно стріляли, ще один 
постріл зробили у поліції для дослідження кулі й занесення у картотеку 
висновку експертів-балістиків. Знайдені відбитки пальців перевірили і ви
явили у картотеці; вони належали якомусь дрібному злодюжці, в якого на 
рахунку вже був один напад.

Як це заведено, було наказано розшукати його. Один із детективів 
завітав до будинку, де, як було відомо, той проживав, але не застав удома, 
а оскільки останнім часом не було невияснених випадків стрілянини, то 
тієї ночі пошуками особливо не переймалися.

Наступного вечора у Центральному парку з тієї ж зброї застрелили лю
дину. Будь-які сумніви щодо помилковості такого припущення відкинула 
балістична експертиза. Невдовзі з’ясувалося, що у барі неподалік від Цен
трального парку вбитий учинив сварку зі своїм товаришем. Обидва чо-
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ловіюі були вже добряче напідпитку, коли разом вийшли з бару. Другий з 
них і був тим злочинцем, чию зброю знайшли напередодні і яка зберігала
ся надійно замкненою у сейфі поліцейського відділка.

Як розповідав мені лейтенант Айхлер, «було неможливо застрелити лю
дину з тієї ж зброї, але трапилося саме так. Втім, навіть не запитуйте ме
не, яким чином, і якщо хтось гадає, що ми б стали передавати таку спра
ву до суду, то у нього не всі вдома».

Випадок 111. Капітан Хуберт Рім, поліція Нью-Йорка, у відставці, 66 
років.

Я домовився зустрітися з капітаном Рімом уранці у парку Стайвесент — 
зеленому острівці з дерев’яними лавками і асфальтованими доріжками по
серед міста поблизу Другої авеню.

— Ви хочете почути про справу Фентца, чи не так? — запитав він після 
того, як ми відрекомендувалися один одному і відшукали затишну лавку.

Гаразд, я розповім вам. Не люблю про це згадувати — ця історія нервує 
мене, — але мені б хотілося почути вашу думку.

Він був високий на зріст, дещо обважнілий чоловік з обвітреним і 
серйозним обличчям. На ньому був кітель від поліцейської уніформи і 
кашкет без кокарди.

Я був тоді саме у міському моргу, — почав він свою розповідь, коли 
я приготував записника і ручку, — у дільниці Бельв’ю близько дванадцятої 
ночі, і разом з одним сітаженом пригощався кавою. То був червень 1950 
Ррку, незадовго до того, як я пішов на пенсію. У той час я працював у 
відділі,'який займався пошуками зниклих осіб. Занесли цього хлопця, і ви
дався він мені дивним типом. З бородою. Молодий чолов’яга, років трид
цяти, але із справжніми доглянутими баками і одяг його теж видався не
звичним. На той час у мене за плечима уже було тридцять років служби і 
мені траплялося бачити не одного вбитого на вулиці дивака. Якось ми 
знайшли араба в чалмі і бурнусі й цілий тиждень дошукувалися, хто то та
кий. Отож стурбував мене не так його вигляд, як те, що ми знайшли у йо
го кишенях.

Капітан повернувся на лавці усім тілом, глянув на мене, щоб перекона
тися, чи я зацікавився його розповідаю, і провадив:

— У кишені мертвяка знайшли десь на долар монет, і один з хлопців 
простягнув мені п’ятицентовика. Ну, вам же потрапляло на очі багацько 
п ятицентовиків, і нових з портретом Джефферсона, і з зображенням бізо
на, які карбували раніше, а час від часу можна натрапити на п’ятиценто- 
вик з головою Свободи. їх перестали карбувати ще до першої світової 
війни. Та цей походив із ще давніших часів. З одного боку я побачив герб 
Сполучених Штатів, з іншого — велику п’ятірку; мені попадалися такі мо
нети, ще коли я був малим хлопцем. Але найцікавіше те, що старий п’яти- 
центовик мав вигляд новенького; нумізмати називають це «щойно із мо
нетного двору», тобто здавалося, що його виготовлено лише вчора На 
п ятицентовику рік випуску -  «1876», а в його кишенях не знайшлося жод
ної новішої монети.

Капітан Рім запитально подивився на мене.
Що ж, сказав я, відірвавши очі від записника, — таке цілком мог

ло трапитися.
Певно ж, що могло, — відповів він із ноткою вдоволення у голосі, — 

але на усіх його одноцентовиках були зображені голови індіанців. Ну, і ко
ли востаннє ви бачили таку монету? Серед інших була навіть трицентова 
срібна монета, схожа на старий десятицентовик, але трохи менших 
розмірів. А банкноти у його портмоне — усі як одна старого зразка, вели
кого розміру.

Капітан Рім нахилився вперед і плюнув у траву тоненькою цівкою пе
режованого на сік тютюну, демонструючи цим огиду старого поліцейсько
го до усього, що не вкладається у звичні рамки.

Більше сімдесяти доларів готівкою і жодного папірця, випущеного су
часним банком Федерального резерву. Серед інших виявилися і дві жовті 
десятки. Ви пам’ятаєте такі? їх ще можна було обміняти на золото. Решта
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були старими банкнотами національних банків; їх ви теж повинні пам’ята
ти. Такі банкноти друкували безпосередньо у місцевих банках з особистим 
підписом президента банку; їх часто фальшували. Добре, — продовжував 
капітан Рім, відкинувшись на спинку лавки і схрестивши ноги, — з його 
кишені ми виловили ще рахунок з платної конюшні на Лексінгтон-авеню: 
три долари за утримання коня і за чищення екіпажу, а крім того, латун
ний жетон, за якого можна було отримати п’ятицентове пиво у барі. І лист, 
надісланий з Філадельфії у червні 1876 року зі старовинною двоцентовою 
маркою, та кілька візитівок у тому ж таки портмоне. На картках зазнача
лися його ім’я та адреса, на листі також.

— О, — вигукнув я із здивуванням, — то ви його одразу ж ідентифіку
вали?

— Еге ж. Рудольф Фентц, адреса на П’ятій авеню — номер будинку я 
вже не пригадую — у Нью-Йорку. Жодних проблем. — Капітан Рім нахи
лився і знову плюнув. — Тільки ж за цією адресою ніхто не міг мешкати. 
Це — крамниця, і вже віддавна ніхто і чути не чув про якогось там Рудоль
фа Фентца, а в телефонній книзі теж немає такого імені. Ніхто так і не за
телефонував нам, щоб поцікавитися долею цього невдахи, а у Вашингтоні 
не знайшлося відбитків його пальців. На сюртуку знайшли ім’я його крав
ця, який начебто жив на Бродвеї, але там ніхто і не чув про такого.

— А що такого дивного було в його одязі?
Капітан сказав:
— Ну, чи бачили ви когось у дуже вузьких штанях без манжетів, без на

прасованих кантів у великі чорні і білі клітки?
Я замислився на хвилю.
— Так, — сказав я, — мій батько носив такі, ще коли був молодим, до 

одруження. Я бачив на фотографії.
— Саме так, — продовжував капітан Рім, — крім того, носив він також 

і короткий сюртук із двома гудзиками ззаду, жилетку з лацканами, висо
кий капелюх, обтягнений шовком, дуже широку чорну краватку, твердий 
комірець і туфлі, що защіпалися на гудзики.

— Так був одягнений той чоловік?
— Егеж, так, як одягалися сімдесять п’ять років тому! А на вигляд йому 

не можна було дати більше тридцяти. На капелюсі знайшли товарний знак 
крамниці з Двадцять третьої вулиці, яка припинила своє існування десь н£ 
початку століття. То що, ж ми могли вдіяти?

— Ну, — почав я невпевнено, — що тут вдієш. Схоже на те, що хтось 
не полінувався і старанно переодягнувся у старовинний одяг. Що ж до мо
нет і банкнот, то, гадаю, він міг придбати їх у нумізматів, а після цього за
гинув у дорожній пригоді.

— Що загинув, то правда. О чверть на дванадцяту на Таймзсквер у теа
трах закінчуються вистави, і вона стає' найпожвавленішим і най- 
гамірливішим місцем у світі, а цей парубок вигулькнув посеред вулиці і ви
дивився на автомобілі та вивіски, наче побачив їх уперше в житті. Черго
вий поліцейський помітив його, отож ви розумієте, що йому треба було ро
бити. Червоне світло змінилося зеленим, автомобілі рушили з місця, а цей 
стовбичить посеред вулиці, і замість того, щоб перечекати, триклятий при
дурок кидається на всі боки, намагаючись зійти з проїжджої частини. Тут- 
то його і збила машина — смерть настала одразу.

Якусь хвилю капітан Рім мовчки пережовував тютюн і сердито спо
стерігав за молодою жінкою, яка штовхала поперед себе дитячу коляску, 
хоча я впевнений, що її він не помічав. Минаючи нас, молода мати не ста
ла приховувати свого обурення його суворим поглядом, а капітан продов
жив свою розповідь.

— Маючи отакі факти на руках, ми нічого не могли вдіяти. Не знайш
ли нічого. Я став перевіряти старі телефонні довідники у нашому архіві так, 
як це заведено, але без особливої надії, бо вони сягають не дуже віддале
них часів. Але у виданні за літо 1939 року я натрапив на Рудольфа Фент- 
ца-молодшого, який мешкав десь у районі Східної 52-ї вулиці. Однак, як 
повідомив мені комендант будинку, він вибрався звідтіля у сорок другому,
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крім того, було йому вже за шістдесят і він відійшов від справ; комендант 
пригадав, що старий начебто працював колись у банку, за кілька кварталів 
від будинку. Я розшукав банк, де він колись працював, і там мені сказали, 
що він пішов на пенсію у сороковому і вже п’ять років як помер, а вдова 
живе у Флориді у сестри.

Я написав вдові листа, але вона згадала тільки один факт, який нікуди 
не годився. Я навіть не став вносити його до звіту. Хоч як би там було, але 
офіційно я про нього не згадував. Батько її чоловіка зник безвісті, коли ос
танній ще був дуже малий, не старший, либонь, двох років. Одного вечо
ра десь близько десятої години він вийшов пройтися — дружина вважала, 
що портьєри вбирають сигарний дим, отож він зазвичай, перш ніж вкла
датися до ліжка, виходив на прогулянку і випалював сигару — і більше не 
повернувся. З того часу його вже не бачили і нічого не чули про нього. 
Сім’я неабияк витратилася, намагаючись розшукати його, але все марно. 
Це сталося приблизно в 70-х роках минулого століття, старенька не могла 
пригадати точної дати. А її чоловік ніколи про цю історію не розводився.

— Ось і все, — сказав капітан Рім. — Якось одного вільного від служби 
вечора я зайнявся пошуками у старих паперах архіву поліції. Врешті-решт 
натрапив на папку з матеріалами про осіб, що безслідно зникли в 1876 
році, і, звичайно ж, у списку знайшлося ім’я Рудольфа Фентца. Річ зро
зуміла, що опис зниклого був недосконалим і бракувало відбитків пальців. 
Навіть зараз я ладен віддати рік життя і мені спалося б вночі спокійніше, 
якби у нього взяли відбитки пальців. У звіті говорилося, що йому 29 років, 
з великими баками, у високому капелюсі, темному сюртуку і картатих шта
нах. Ось приблизно і все, про що там згадувалося. Ані слова про краватку 
чи жилетку і ані слова про те, чи його туфлі защіпалися на гудзики. Ім’я 
його Рудольф Фентц, і помешкання він мав за тією ж адресою на П’ятій 
авеню, — у той час це, напевно, був житловий будинок. І останній запис 
у його справі: не знайдено. Мені страшенно не подобається цей випадок,
— тихо промовив капітан Рім. — Не подобається він мені, і радше б я ніко
ли не чув про нього. А ви як гадаєте? — І, сердито насупившись, він запи
тав: — Невже цей хлопець вийшов на вулицю і розчинився у повітрі в 1876 
році і знову матеріалізувався в році 1950-у?

Від несподіванки я стенув плечима, а капітан сприйняв цей жест як не
гативну відповідь.

— Ні, певно ж, що ні, — сказав він. — Звичайно, що ні. Але ж має бу
ти якесь пояснення.

Я б міг продовжувати перелік. Я б міг запропонувати вам кілька сотень 
таких історій. Якось вранці із спальні вийшла шістнадцятирічна дівчина зі 
своїм одягом у руках, бо він став явно завеликим для неї. Того ранку на 
вигляд їй не можна було дати більше одинадцяти років. Були ще інші при
годи, надто жахливі, щоб згадувати про них на цих сторінках. Усі вони ста
лися в одному тільки Нью-Йорку та його околицях, усі протягом кількох 
останніх років; а я підозрюю, що ще тисячі таких випадків відбулися і далі 
відбуваються в усьому світі. Я міг би розповідати і далі, але напрошується 
запитання: що ж це діється, і чому? Відповідь, гадаю, мені відома.

Чи помічали ви, що майже всіх ваших знайомих поймає дедалі глибше 
несприйнятгя дня сьогоднішнього? І всезростаюча туга за минулим? Бо я 
помічав. Ніколи ще за все своє тривале життя не чув я від людей стільки 
нарікань щодо того, чому, мовляв, їм не довелося жити «на межі століть», 
або в часи, коли «життя було набагато простішим» і «було варто жити», 
«коли можна було народжувати на світ дітей і розраховувати на майбутнє», 
або ж просто «у давні, добрі часи». Коли я був молодий, ніхто такого не 
говорив! Тогочасні дні вважалися славною порою! А зараз таке почуєш ма
ло не від кожного.

Вперше за всю історію цивілізації люди відчайдушно намагаються втек
ти від сучасності. Наші кіоски завалені ескапістською літературою, саме 
визначення якої дуже промовисте. Цілі часописи присвячені фантастич
ним оповідям про втечу — втечу у інші часи, минуле і майбутнє, до інших 
світів і планет — про негайну втечу будь-куди. Навіть наші поважні часо
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писи, видавці книжок і Голлівуд не забарилися прореагувати на зростаю
чий попит на цю тему. Так, це бажання заполонило світ, наче спрага, на
че жахливий суцільний гніт, який стає фізично відчутний, тиск мільйонів 
людських свідомостей, що поволі, але певно вже позначається на самому 
часові. У ті хвилі, коли цей тиск найпомітніший, коли майже всесвітній 
потяг до втечі досягає найвищої межі — і відбуваються пригоди, які попов
нюють мою колекцію.

Люди тягнуться руками до годинникових стрілок часу, і я боюся, що ті, 
врешті-решт, не витримають. Коли настане ця хвиля... нехай-но уява 
підкаже вам, якими божевільними виявляться ті кілька годин, що зали
шаться нам: усі безконечні миттєвості, з яких збудоване наше життя, не
сподівано перестануть триматися купи і хаотично перемішаються у часі.

Так, за плечима в мене більша частина життя, мене можна пограбувати 
лише либонь на кілька років. Однак це всеохоплююче поривання до втечі 
зі світу, який міг би стати багатим на звершення і щасливим, видається 
мені дуже зловісним. Ми — мешканці планети, яка все-таки здатна забез
печити пристойне життя кожній сущій на ній душі, про що у дев’яносто 
дев’яти випадках зі ста мріють усі люди. То чому ж нам цього не дано?
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