
Розмова з привидом про початки азбуки.
<АІЧ’й  І̂ ѴѴОЛ/Л >сп Л г С а .

Я засидів ся був раз до нізна і довго-довго писав серед 
нічної тишини. Лямпа прикрита абажуром осьвічувала лише стіл, 
а полиці з книжками, що займають чотири стіни комнати, поринали 
в пітьмі. В печи вигоріло і ще лиш у попелі жевріли рубіновим 
блиском останні' вуглики. В комнатї стало душно від густих клубів 
диму з папіросів. Передо мною в мищинцї з купки попелу ку
рив ся просто в гору синявий димок останньої папіроски. Якась 
несамовита пітьма залягла комнату. Чути було немов якусь таєм
ничу душу всіх книжок, що дрімали на полицях. Перо задріжало 
мені в руці і я задумав ся був над дуже скрутними нитанями, 
коли з диму моєї папіроски, ніби з пари магічного зїля показала ся 
якась особа: по кучерявім волосю, довгих і блискучих очах, гор
батім носї, грубих устах, чорній бороді, зачесаній аеирийським 
способом, ясно-бронзовій красці шкіри, хитрім і грубо змисловім 
виразі' лиця, по кремезній будові тіла і богатім уборі спізнав я 
одного з тих Азіятів, що їх Греки прозивали варварами. На го
лові була в нього синя шапка у виді рибячої голови, вишивана 
звіздами. На собі мав пурпуровий одяг, вишиваний рисунками зві
рів ; у одній руці держав керму, а в одній табличку до писаня. 
Його поява зовсім не збентежила мене. Що привиди показують ся 
в бібліотеці', річ се зовсім природна. Деж показувати ся тіням 
Мерців, як не серед сих знаків, що бережуть їх память? Я просив 
чужинця сідати. Він не схотів.

— Не трудіть ся, — сказав, — і робіть своє, неначе-б мене 
тут зовсім не було. Я прийшов лише поглянути, що се ви пишете 
на отсїм ледачім папері. Мене се тішить. Не аби я журив ся сим
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хоч трохи, що за думки ви можете висловлювати. Для мене лиш несказа
но інтересні букви, якими ви пишете. За сих двацять вісім віків, від коли 
послугують ся ними, змінили ся вони дещо, та все-ж таки значки, які 
виходять зпід вашого пера, не зовсім чужі для мене. Пізнаю отеє 
b, що за моїх часів звало ся бет, себто хата. Ось І, котре ми на
зивали лямед, бо нодабає на шпильку. Ce g походить від нашого 
/гмель, з карком верблюда; се а вийшло від нашого алеф , себто 
голова бика. А вже отеє d, що ось його бачу, показувало би на 
далет , що дало йому почин, трикутний вхід до шатра, яке ми роз
пинали на пісках пустині', як би ви через скоропись не були за
округлили сього знаку нашого давнього бурлацького житя. Ви змі
нили далет так, як усі' иньші букви моєї азбуки. Але не в докір 
се вам. Ви вчинили се лише задля поспіху. Час дорогий. Час, то 
золотий пісок, слонові зуби і струсові пера. Житє коротке. Треба, 
не тратячи нї хвилини, торгувати і подорожувати по морю, аби 

.здобути маєтки і забезпечити собі на старість щастє і пошану.
— Пане, — кажу йому, — но вашім виглядї й бесіді' дога- 

дую ся, що ви старий Фенїкієць.
Він відповів мені просто:
— Я Кадмос, а властиво тінь Кадма.
— В такім випадку, — відповідаю, — ви властиво не істну- 

єте. Ви лише міт і алєґорія. Бо годі вірити всьому, що оповідали 
про вас Греки. Вони оповідають, буцїм-то ви біля кирницї Аре- 
сової забили змия, що! зівав огнем, і повиривавши сій потворі зуби 
посіяли їх у рілю, де з них зійшли люди. Се лиш байка, а ви 
самі, пане, лиш казочне єство.

— Може бути, що я став таким протягом віків, і що отеї 
старі діти Греки перемішали мою память із казками, але се мені' 
байдуже. Я ніколи не журив ся тим, що про мене будуть думати 
по смерти. Я журив ся і тішив ся тим, що доторкає земного житя 
і до тепер пньшого житя не знаю. Що се в мене за житє тиняти 
ся хитким привидом по запорошених бібліотеках і привиджувати ся 
неясно пану Ернестови Ренанови або ІІилипови Берґерови! Таке житє 
привида мені' тим сумвїйше, що я на землі не дармував нї хвилини 
і вів житє вельми діяльне. На сїянє змиєвих зубів у беоцькій землі 
мені не було часу, хиба що сими зубами мала бути зависть і злоба, 
які будили ся в душах китерийських пастухів на вид мойого бо- 
гацтва і сили. Я ціле житє плавав по морю. На чорнім корабли, 
прикрашенім із переду червоним, дивоглядним карлом, сторожем

/
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м;-їх скарбів, я дивив ся на тих сім Кабірів, що пливуть небом 
у своїм блискучім човні і кермуючи після недвижної звізди, яку 
Греки на мою памятку прозвали фенїкійською, я переплив усі моря, 
пізнав усї краї. Я бував за золотом у Кольхідї, за сталею в Ха- 
лі'бах, за перлами в Офірі, за сріблом у Тартесї. В Бетицї я до
бував зелїзо, олово, кинобер, мід, віск і смолу, і запускав ся на
віть на край сьвіча, крізь густі мраки на понурий остров Бритій цїв. 
Звідти я вернув на старість сивий і навіз із собою цини, щоб її 
відтак продати Грекам, бгиптянам та Італїотам на вагу золота. 
Середземне море було тоді' моїм ставом. На його пів-диких бере
гах я позаводив сотки контор, а славнозвісні Тебй були лише 
цитаделею, що зберігала мої скарби. В Грециї я застав дикунів 
уоружених деревляними списами і кремінними топорами. Від мене 
лише пізнали, вони і навчили ся всіх штук.

В його иоглядї і словах вражало тверде завзяте і я відпо
вів йому непривітно:

— О, ви були безперечна купцем оборотним і розумним. Але 
за те не було у вас ніяких скруиулів і ви нераз поводили ся як 
розбишака. Коли ви завитали до Грециї, перша річ у вас була 
порозкладати на березі жемчуги і пишні тканини, а коли тамошні* 
дівчата, ведені непереможною принадою, приходили самі, без ві
дома родичів, аби налюбувати ся пожаданими річами, ваші моряки 
ловили сих дівчат, що даром кричали і плакали, і кидали їх на 
дно корабля, де вони тремтіли повязані, під сторожею червоного 
карла. Не вкрали ви таким чином, разом зі своїми, молодої Іо, 
доньки короля Інаха, аби її продати в бгиптї?

— Се дуже імовірне. Король Інах був начальником невелич
кого племени дикунів. Його донька була біла і мала обриси лиця 
ніжні, чисті. Відносини між людьми дикими і цівілїзованими були 
все однакі від непамятних часів.

— Се правда; але ваші Фенїкійцї допускали ся нечуваних 
злодійств на сьвітї. Не бояли ся обдирати саркофаги і грабувати 
єгипетські гіпоґеї (підземеля), аби прикрасити кладовища в Ґебалї.

— Вибачте, пане, але невже-ж можете сим докоряти старому 
чоловікови, * котрого вже Софокль називав старинним ? Ми ледви 
від пяти хвиль балакаємо у нашому кабінеті, а ви вже зовсім за
були, що я старший від вас двацятьма віками. Пригадайте собі, 
нане, що я старий Хананеєдь і не годить ся мені дорікати кіль
кома трумнами та дівчатами вкраденими в бгиптї або в Грециї.
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Подивляйте радше силу моєї інтелїїенциї і красу мойого промислу. 
Я вже говорив вам про свої кораблї. Я міг би ще показати вам 
свої каравани, що мандрували в бмен за кадилом і миррою, в Гар- 
ран за жемчугами й корінєм, в Етіопію за слоневою кістю й геба- 
ном. Але моя діяльність не обмежувалась лише на виміну та на 
торговлю. Я був зручним ремесником тодї, коли решта сьвіта дрі
мала довкола в варварстві. Як коваль, ткач, склярь, позолотник 
я доказував своїм ґепїєм таких штук, що вони видають ся магіч
ними. Погляньте па різьблені мною чаші і подивляйте тонкий смак 
старого хананейського позолотника. Не менше гідні подиву мої 
праці' рільничі. Отсю вузеньку смужку землі, що притулила ся 
між морем і Ливаном, я перемінив на чудовий огород. Ще тепер 
найдете тамки виконані мною кирницҐ. Один із ваших учених ска
зав: „Одні Хананейцї вміли будувати водопроводи на віки“. Пі
знайте ліпше старого Кадма. Треба вам знати, що я допоміг усім 
народам, що мешкають над Середземним морем, перейти з віку ка
мінного у вік спіжевий. Грекам подав я основи всіх штук. В за
міну за збіжє, вино і худобячі шкури, які вони мені' приносили, 
я давав їм чаші, на яких цілували ся голуби і фіґурки, які вони 
опісля наслідували та переробляли по своїй уподобі. Врешті я дав 
їм сю азбуку, без якої вони не здужали-б анї утревалиги, анї на
віть висловити подивляних вами думок. Ось чого доказав старий 
Кадм. Зробив се, що правда, не з любови для людського роду, 
нї для пустої слави, але для зиску і в надії певного дотикаль
ного зарібку. Зробив се, аби збогатити себе і на те, аби, коли ло- 
етарієть ся, міг пити вино з золотої посуди, на срібнім столі', посе
ред білих жінок, що танцюють роскішні танці і грають на арфі. 
Бо старий Кадм не вірить анї в добро, анї в чесноту. Він знає, 
що люди лукаві, а боги, хоч сильвїйші, ще гірші. Він боїть ся їх, 
намагаєть ся переблагати їх крівавимц жертвами. Не з любови. 
Нікого, крім себе, він не любить. Яким мене видиш, таким мене 
ниши. Але зважте, що як би я не був ганяв ся за сильними зми- 
словими вражінями, я не був би працював, аби себе збогатити, 
не був би винайшов штук, якими ви втішаєте ся ще тепер. А що 
ви, любий пане, не маєте досить розуму, аби стати купцем, і як 
письмак складаєте писаня на моду Греків, то вам треба би відда
вати мені божеську честь, бо мені* завдячуєте азбуку. Я її винай
шов. Затямте собі, що я сотворив її лише для вигоди в торговлї 
і мені' не снило ся, до чого вона придасть ся письменним народам.
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Мені' треба було способу записувати все скоро і просто. Радо 
був би я зазичив ся в своїх сусідів, бо така вже моя вдача, що 
беру від них усе, що мені пригоже. Меяї на оріґінальности зовсім 
не залежить. Моя мова семітська, різьба в мене на-пів єгипетська, 
а на-пів асирийська. Коли-б у мене була знайшлась під руками 
яка будь  ̂ добра азбука, я не бу^ би тратив часу на винаходжене.. 
Однак ні гієроґлїфи тих народів,, що ви їх зовсім не знаєте, а зо
вете Гіттітами або Хеттейцями/ ні сьвята азбука бгиптян не від
повідали моїм потребам. Були се письма трудні і повільні, при
датні радше на се, аби записувати ними стіни храмів і гробів, як 
на швидку скоропись купця, що мав лише невеличку табличку при 
собі. Навіть скорочене і приладжене на скоропись письмо бгиптян 
було все таки тяжке, запутане та невиразне. Вся система з teo- 
ріня була хибною. Скорочуй гієроґлїф як хочеш, він усе лишить ся 
гієроґлїфом, себто крайним безголовєм. Вам звісно, що Ѳгиптяне 
уживали між своїми гієроґлїфами по части первісними, а по части 
скороченими, обік знаків, що представляли ідеї, образи, також зна
ків на прості звуки. Мені' прийшов до голови ґенїяльний помисл 
вибрати з отсих безчисленних знаків двацять два звуки і зробити 
з них двацять дві букви моєї азбуки. Кожда з отсих букв, себто 
значків, відповідала одному звукови і при їх помочи можна було 
зложити легко і вірно кожде слово. Не була-ж се думка ґенїяльна ?

— А вже-ж, безперечно, що ґенїяльна, і то може більше, 
як ви самі думаєте. Завдячуємо вам річ просто неоцїнену. Бо без 
азбуки годі* записати точно бесіду, нема й стилю, далі ніякої 
більше ніжної думки, ні понять, ні висілої фільософії. Д ак  само 
годі уявити собі, аби Паскаль міг написати свої „ P r o v i n c i -  
a l e s “ клиновим письмом, як подумати, щоби фока могла вирізь
бити статую Зевса. Придумана до ведеия торговельних книг, фе- 
пїкійська азбука стала необхідним і одиноким знарядом думки, 
а історія її розвитку звязана тїсно з розвоєм людського духа. Ваш 
винахід гарний і безмірно цінний, хоч і він має свої хиби. Власне 
не прийшли вам на гадку самозвуки і тілько ґенїяльні Греки до
робили їх. Така вже була їх вдача, що все на сьвітї вміли дове
сти до довершеного ладу.

— Я вам скажу, самозвуки мені' все путали ся і мішали ся. Ви 
вже замітили може й тепер: старий Кадм говорить трохи крізь горло.

— Прощаю се йому радо, простив би йому майже й те, що 
вкрав був Іону, бо впрочім чим же був той її батько Інах, як



266

не ватажкой дикунів, що ходив із писаною кременем палюгою? 
Я простив би йому й те, що навчив бідних і чесних Вертів зми- 
слових танців Бакханток, простії в би все за те, що подарував 
Грекам і цілому сьвітови найдорожший талїзман, двацять і дві 
букви фенїкійської азбуки. З отсих двацятп двох букв вийшли всі 
азбуки сьвіта. Нема на сьвітї нічого, чого не можна би при їх 
номочи утревалити і заховати. Від вашої азбуки, божеський Кадме, 
походять азбуки грецькі й італійські, що дали почин усім азбукам 
європейським. Від вашої азбуки далі походять усі азбуки семіт
ські, отже арамейські, гебрейські, а врешті сирийські й арабські. 
І  отся сама фенїкійська азбука стала матїрю азбук гімярітської, 
етіопської і всіх азбук у середній Азиї, зенд і пельві, а навіть 
азбуки індийської, від якої походить письмо деванаґарі та всі 
азбуки полуднево-азийські. Отеє доля. Ось безмежне поводжене. 
Нема тепер, як земля широка і велика, ні одної азбуки, що не 
походила би від азбуки Кадма. Хто лише на сьвітї послугуєть ся 
письмом, сей віддає тим самим почесть хананейським купцям. 
Кілько разів подумаю про се, я бажав би віддати вам найбільшу 
честь, добродію Кадме, і не знаю, як дякувати вам за ласку, яку 
зробили ви мені, позволивши провести 8І собою, Баалем Бадмом, 
винахідником азбуки, годинку на любій розмові в моїм кабінеті.

— Любий добродію, запануйте над своїм одушевленєм. Я до
волі рад зі свойого винаходу. А моя візита не приносить вам ні
якої особливої чести. Мене мучить смертельна нуда, від коли я, 
ставши хиткою марою, не можу продавати ні цини, ні золотого 
піску, ні слонових зубів, і від коли на отсій землі, де Д. Стенлї 
ступає несьміло в мої сліди, я приневолений балакати в ряди-годи 
з яким цікавим ученим, що цікавить ся мною. Але чую, що за- 
піяв когут. Бувайте здорові і старайте ся здобути маєток; одиноке 
добро на отеїм сьвітї, се маєток і власть.

Сказав се і щез. Огонь у печі погас і я почув від нічного 
холоду дрож за плечима і сильний біль голови.

З французького переклав

сП е̂трі̂ те&.'Н'Ч/.


