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ПРОЛОГ 

оли автор «Життя і подвигів славетного 

лицаря UJнапганського» писав перші 
арабески своєї чудесної, сповненої дивовижних пригод 

історії, ному й не снилося, що, замість винагороди за всі 

ці прекрасні витвори його безсмертного розуму, до ньо

го одного чудового дня завітає судовий виконавець і з 

урочистим виразом обличчя, але дуже категоричним то

ном запропонує йому прибути до пана слідчого королів

ського прусського обласного суду в місті Кельні. 

Автор «UJнапганського» вважав себе досі одним з 

найбезневинніших людей нашого розбещеного століття. 

Уе його часто дратувало - бо немає на світі нічого 
більш нудного і нецікавого, як невинність. Та, побачив-
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ши судового вин:онавця ознайомившись з повісткою, 

в якій чорним по білому стояло, що він протягом двох 

днів має з'явитися для допиту в камеру судового слід

чого, в противному разі до нього поставляться з усією 

суворістю закону - коротше кажучи, коли автор пере

конався, що його вважають не більше не менше, як зло

чинцем, він схопився з тріумфальним криком, безмежно 

радіючи з того, що нарешті втратив невинність, і, пере

кинувши крісло та стіл з усім, що було на ньому, 

мало не кинувся в обійми судовому виконавцеві, щоб 

пригорнути до грудей і поцілувати його, раз у раз 

захоплено вигукуючи: «Я - злочинець! Злочинець І 
Злочинець! » 

З того часу радість автора трохи вщухла. Він дій

сно з'явився на суд, і йому раптом стало якось моторош

но. Священний палац правосуддя веселого міста Кельна 

справив на нього неприємне враження. 

Здавалося, що цей будинок своїми двома вигнутими 

вперед боковими флігелями, немов бридкими лапами, 

намагався обхопити, щоб ніколи не випустити його. А и..!е 

коли до того ж з правого боку продефілювало кілька ар

хангелів правосуддя з довжелезними шаблями і огидни

ми вусами, а зліва один за одним пройшли адвокати, су

дові слідчі і члени окружного суду - люди, які ввечері у 

шинку, за пляшкою вина, мали цілком пристойний ви

гляд - одягнені в довгі до п'ят широкі балахони з біли

ми брижами, в старомодних страхітливих шапках. тоді 

в глибині душі обвинуваченого якийсь голос промовив: 

«Ой, горе тобі, небораче, якщо ти накоїв щось погане; 

з свяu..!енною Фемідою не жартуй! » 

Проте навіщо далі змальовувати моєму читачеві всі 

переживання нещасливо-щасливого автора? Яке діло 

моїм читачам до мене? Тому звернімося краще до самого 
процесу. 
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Мене обвинувачують в тому, що я наклепник. Сер
вантес звів наклеп на Дон-Кіхота І, Луве наклепав на ка

валера Фоблаза !, а я нібито оббрехав лицаря Шнапган

ського. Уе жахливоl 

Хіба Сервантеса повісили? Ні. Хіба Луве гільйоти
нували? Ні. Невже мені відрубають голову? Хто може 

це сказати? Шкода було б мене. Адже немає нічого гір-
шого на світі, ніж втратити голову. 

Але ~OHa поки п..!о в мене на плечах, і я намагався 
пригадати, чи було коли-небудь щось подібне до процесу 

Шнапганського. Хай дарує мені священна Юстиція, як
що я ображаю її, - я ще нічого не спромігся знайти. 

І коли б ви навіть на крилах вранішньої зорі полетіли за 

синє море, ви не знайшли б нічого схожого на процес 

Шнапганського. 

I,Uocb приблизно подібне до нього ми знаходимо ли
ше в 11-му та 12-му розділах другої книги під назвою 

«Страхітливі подвиги і пригоди Пантагрюеля, короля 

дипсодів, відтворені у Їх первісному вигляді ученим му

жем АЛЬКОфрібасом, квінт-есенції видобувачем». Навряд 
чи треба пояснювати моїм читачам, що цей Алькофрібас 

є не хто інший, як метр Франсуа Рабле, доктор медицини. 

Метр Франсуа в згаданих розділах свого неперевер

шеного твору, за який його так само не повісили, не гі

льйотинували (йому також і не відтяли голову), змальо

вує нам судовий процес Задолиза проти Вітронюха. 
I,Uоб дати моїм читачам попереднє уявлення про 

процес Шнапганського, який, можливо, справді матиме 

місце, я дослівно наведу промови сторін під час розгля

ду цієї вартої уваги справи: 

« .. .1 тоді Пантагрюель звернувся до них: 
Так оце ви позиваєте один одного? 

- Так, вельмишановний пане, - відповіли вони. 

- А хто з вас позивач? 
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- ие я, - промовив пан Задолиз. 
- Так от, друже мій, викладіть мені з усією щи-

рістю вашу справу від початку до кінця. Бо, клянуся кро

в'ю і тілом господнім, якщо ви збрешете хоч раз, я зітну 
вашу голову з плеч і доведу вам, що на суді належить 

говорити чистісіньку правду. Отже, стережіться, викла

даючи вашу справу, додати чи приховати що-небудь І 

Починайте. 

І Задолиз почав так: 

- Вельмишановний пане, це чистісінька правда, що 
одна хазяйновита жінка з моєї челяді понесла продава

ти яйця на базар. 

- Надіньте капелюха, Задолизе,- промовив Пан
тагрюель. 

- IJJиро вдячний вам, вельмишановний пане,

сказав юнкер ... », а далі в тексті говориться так: 

«Вона пройшла між двома тропіками шість крейце
рів і один щиголь, зважаючи на те, що Ріфейські скелі 

виявилися того року безплідними на фальшиві камені 

через чвари між базіками та аккурсійцями, через бунт 

швейцарців, які повстали і зібралися в похід, щоб зустрі

ти новий рік і перший день нового року провести весе

ло, роздаючи юшку бикам, а ключі від комор - дівкам, 

щоб вони годували вівсом собак. Всю ніч (поклавши ру

ки на горщики) вони тільки те й робили, що розсилали 

депеші, піші та кінні естафети, маючи намір затримати 

кораблі, бо кравці хотіли з крадених клаптів пошити 

склодувну трубу, щоб покрити нею океан, який в той 

час, на думку косарів, був вагітним, збираючись народи

ти горщик борщу. Проте лікарі твердять, що в його сечі 

не вир;но жодної ознаки так яскраво, як на нозі дрохви, 

Їсти алебарди з гірчицею, якщо тільки пани судді бемоль

ним декретом не заборонять поганій хворобі доїдати те, 

чого не з·їли шовковики, і, таким чином, гуляти по ву-
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лицях під час служби божої. Ха, панове, бог допомага€ 

нам далі на свій розсуд, і проти злодійки-долі кучер зла

мав свій батіг: адже пам' ять часто зраджу€ нас, коли 
штани задом наперед одяга€ш». 

Тут Пантагрюель сказав: 
- Спокійніше, мій друже, тільки спокійніше! Го

воріть поволі, не поспішайте. Я розумію суть справи; 

продовжуйтеl 

І Задолиз продовжував; ще з півгодини він говорив 
у такому ж дусі. Виклавши всю свою премудрість, він сів 

і пробуркотів: 

- А тому прошу, добродію, щоб ваша честь розі

бралася в цій справі і ухвалила справедливий вирок з 

відшкодуванням мені усіх витрат на харчі, збитків та 

судових видатків. 

Тоді підвівся пан Вітронюх; кашлянувши шістдесят 
чотири рази, він промовив: 

- Вельмишановний пане і всі присутні тут добро

діїl Якби зловмисність людей можна було розпізнати 

по категоричному міркуванню так легко, як помітити му

ху в молоці, то країна чотирьох биків не була б так об

гризена, як зараз, і багато було б цілих вух, які зараз 

погризені пацюками. Бо все те, що говорила противна 
сторона і що стосу€ться букви, розповідь на волосок 

правдива, та все ж видно, панове, лукавство, каверзи і 

підступні хитрощі, і зразу ясно, в чому тут справа. Ех. 

клянуся пречистою дівою І Не можна забруднити пику 

коров'ячим ГHO€M, не купивши чобі1 на зиму, а міській 
варті часто ллють на голову клістирну воду, а то й дещо 

з нічно! посудини. Тож чи треба дерев'яний рожен сма
жити на вогні? Але людина рядить, а бог судить, і як 

тільки сонце зайде, вся скотина сидить в прохолодній ті

ні. В році тридцять і шостому я купив собі ще одно

го лисячого хвоста, красивого, з високою і короткою 
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шерстю, але, незважаючи на це, нотар причепив до спра

ви свою заковику. 

Я людина темна, але в горщику для масла, де захо

вані Вулканові інструменти, розповсюдилася чутка, наче 

з допомогою волов' ячої солонини можна темної ночі 

з,rайти вино без світла, хоч би воно й знаходилося на са

мому дні мішка вугляра. Хоч те, що чотири воли, про 

які йшла мова, до певної міри мають коротку пам'ять, 

але щодо муренців, то вони з собачого весілля гостей 

проводжали з музикою, і нотар кабалістичною мовою 

склав би рапорта про те, що шість акрів заливного лугу 

не дають і трьох пляшок чорнила. 

Довго ще говорив таким чином Вітронюх. Коли Ж 

він нарешті виговорився, підвівся Пантагрюель, скликав 

усіх голів, радників і вчених законодавців і сказав Їм: 

- Отже, панове добродії, ви почули тут vivae vocis 
oraculo* справу, про яку йшла мова. ШО ви думаєте 3 

цього приводу? 
І вони відповіли: 

- Авжеж, ми вислухали справу, але, чорт забираИ. 

ми не зрозуміли жодного слова. А тому ипа voce** най
підданчо просимо вашої ласки, щоб ви ухвалили вирок 

на власний розсуд. 

І тоді Пантагрюель узяв слово і промовив: 

- Вислухавши, зрозумівши і всебічно розглянув

ши суперечку панів Зад оли за та Вітронюха і беручи до 

уваги ні те, ні се, і зваживши, що молочний посуд на

ступного травня в середині серпня підлягає оплаті і що 

горлові капкани необхідно конопатити сіном, суд ухва

лює, що належить все зробити і вони також повинні бу

ти друзями, як і раніше, без судових видатків. 
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* Оракулом живого голосу (лат.). 
оо. Одноголосно (лаг.). 



доволені, що було майже неможливим: бо з часів все

світнього потопу ще ніхто не бачив, та й навряд чи по

бачить протягом тринадцяти ювілеїв, щоб противні сто

рони були однаково задоволені судовим розв язанням 

справи .. 
Illождо радників та законознавців, то вони ще годи

ни зо три сиділи нерухомо в мовчазному зачаруванні, до 

нестями захоплені надлюдською мудрістю Пантагрюеля, 

яка так яскраво виявилася в ухвалі суду з приводу цієї 

надзвичайно заплутаної і делікатної справи. Так би вони 

сиділи й понині, якби не принесли в зал досить оцту і 

трояндової води, щоб повернути Їх до свідомості й жит

тя, за що на віки віків слава господу богу нашому». 

От про що розповідає Алькофрібас, квінт-есенції ВИ

добувач. 

До позову Задолиза проти Вітронюха світ не знав 

подібного процесу, після нього відбувся лише процес сла

ветного лицаря UJнапганського 
Чим закінчиться цей процес - невідомо: все мож

ливо. Честь захищати мене я продам з прилюдного торгу 

тому адвокатові, який запропонує мені за це найвищу 

ціну. 

Захищаючи мене, вІН заживе невмирущої слави, 60 
свій процес я оспіваю у ямбах, дактилях, трохеях 

І в спондеях, нам незвичних, 

Й в інших І<олосах античних, 3 - • 

сучасникам на радість, нащадкам - 'Іа довічний глум. 

ГЕОРГ ВЕЕРТ 
Кельн, zрудень 1848 року. 

* Переклад віршованих текстів тут і далі - Ю. Петренка. 



СІЛЕЗІЯ 

Змалюй мені, Музо. пригоди бувалого мужа 4, 

Wo довго виrнанцем тинявся '10 біл-ому світу 

І, замість Берліна, в країнах чужих бідував він. 

В Дон-КарJ\Оса 5 витерпів муки надлюдські, жахливі. 

вжеж! Дідусь Гомер, сиво

бороди й грецький бард, 

оспівав би не благородного 

Одіссея, ні, він уславив би 

шляхетного лицаря Шнап

ганського, якби дідусеві 

Гомеру не довелося випад

ково жити в той час, коли 

ніхто ще не грав на форте

піано і не курив маніль

ських сигар, коли ніхто й 

не думав ні про Берлін, ні про Дон-Карлоса. 

Гомер мертвий. Я живу. UЯ обставина тішить мене 
найбільше. Чого не міг здійснити Гомер, зроблю я. Го

мер оспівав Одіссея, я уславлю лицаря Шнапганського. 
Чудні створіння існували на землі, починаючи від 

Адама і кінчаючи Генріхом Гейне. Адам народився в 

13 



раю, а був одначе людиною; Гейне побачив світ у Дюс

сельдорфі, проте він бог, тобто поет. 

Гейне жив у Парижі - це відомо всім гарненьким 
жінкам. Він спородив багато чудових поетичних дітей. 

Але його наймолодший син - ведмідь, і звуть його Атта 

т ролль 6. Після тих Ведмедиць, Великої і Малої, що на 

небі, цей Атта Т ролль - найславетніший ведмідь нашого 

часу. 

Хай не по ремствують на мене читачі, що я з греків 

раптом перейшов на ведмедів, - але вся справа в тому, 

що Атта Т ролль тісно зв' язаний з лицарем Шнапган

ським. Уперше перед нами з' являється на сцені Шнап
ганський в дзвінких віршах Гейне, оповиrий чарівно-пое

тичним серпанком. Чудернацьке двоноге створіння, за

кохане у ведмедицю; на його блідому обличчі можна 

прочитати ознаки безгрошів'я; його похідну казну - 22 
срібних гроша - було вкрадено, а годинник заставлений 

у ломбарді в Пампелуні. 

Неначе привид, немов н~стримний мисливець в роз
палі полювання блискавично промайнув повз нас Шнап

ганський; нам хочеться бодай на мить зупинити його, ще 

раз зазирнути йому в вічі, розглянути ще раз від голови 

до ніг цю примарну, цікаву людину-та де там! -не 

встигли ми оком змигнути, як від нього й сліду не ли

шилося, і ми здивовано питаємо себе: «Хто ж він, цей 

Шнапганський? » 

Любий читачу, не будь нескромним! «Хоч я всього Й 

не знаю, пізнав багато я!» 7 Послухай-но, що я розповім 

тобі про Шнапганського: настав уже час шляхетному 

лицареві виступити із чарівно-поетичного сяйва, яке опо

виває його; я витягну Шнапганського за поли його фра

ка перед очі широкої публіки. 

Немов сплачі велетні, лежать позаду нас у сивій дав

нині безмовні мертві століття, що відгриміли своє. Але 



іноді старезні, вкриті книжковим порохом історики в зе

лених окулярах та зухвалі поети лоскочуть і шпигають Їх 

своїми гострими перами, і тоді вони, прокинувшись на 

якийсь час, підво.дять голову, відкривають рота і в напів

забутті розповідають нам уривками то розумні, то без

глузді - як прийдеться - історії, а потім знову порина

ють у важкий сонний морок. 

На моє щастя, мені не доводиться мати справу з 

сплячими велетнями ВlДгримілих сторіч. Мова йде тільки 

про минувшину лицаря Шнапганського, і я безжально 
буду ворушити це минуле своїм пером, щоб світ нарешті 

побачив, кого він має в особі свого лицаря, щоб наш 

Шнапганський д:став кінець кінцем належне визнання. 

~иття Шнапганського скидається на строкату ара
беску. Іноді воно нагадує вам пригоди кавалера Фобла

за, інколи - той чи інший епізод з історії рицаря Ла

манчського, а часом якийсь блискучий момент з життя 

вправного фокусника, щось на зразок Боско 8. 

Ніжний, закоханий пастушок, одчайдушний забіяка, 

завзятий картяр, дипломат, воїн, письменник - всі ці 

риси поєднує в собі Шнапганський, цей люб·язно-зу

хвалий гарцівник. Але ближче до діла. 

Шнапганський, за своїм походженням, - німець з 

сілезьким присмаком. Прошу моїх читачів не сміятися. 
Шнапганський - чарівний красунь 9, і не одна гарненька 

жіночка залюбки поцілувала б його чорну, як вороняче 

крило, борідку. Лицар невисокий на зріст, але постать 

його - красивої і міцної будови. Маленька вузька нога, 

в міру повні стегна, груди, мов колесо, гордовито закину

та догори голова, чорні вуса, борода клинцем, спритний 

і проворний, - ось який лицар ШнапганськиЙ. Красень, 
мов намальований, з іскристими очима, іронічно-погорд

ливою посмішкою на устах і білими аристократичними 

руками. 
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В травневу пору свого життя цей молодий красивий 

опруссачений поляк служив добровольцем у четвертому 

полку «коричньових» гусарів, головні частини якого бу

ли розташовані в населеному пункті о. в Сілезії. 

Уе знову звучить надто прозаїчно. Але уявіть собі 
молодого хлюста, нога якого звикла тільки до коштовних 

килимів та срібних стремен, в мундирі, що, неначе вли

тий, облягає його стрункий стан, з хлистом у руці, з 

смуглявим пушком молодої борідки на юнацьких щоках, 

з котячою спритністю в рухах, з жагучим блиском в 

очах - уявіть ('обі все це, і ви будете змушені визнати: 

нічого дивного немає в тому, що наш лицар справив пев

не враження на прекрасну графиню С. 

Прекрасна графиня С. закохалася у коричньового 

гусара. А чом би й ні? Якби я був графинею с., я зро

бив би те ж саме. Юний доброволець був справді дуже 
принадний Вже тоді у нього проявився хист красномов

ства, той дар, и..!о пізніше став йому у великій пригоді, з 

допомогою якого він згодом так спантеличував деяких 

сумирних депутатів ландтагу, що у них з подиву волосся 

на голові дибом ставало. Слова настільки легко злітали 

йому з уст, а кожна фраза супроводилася таким вираз

ним жестом білосніжної руки, що бідолашній графині кі

нець кінцем несила було чинити опір і вона здалася на 

ласку свого звитяжного гусара. І!!асливий лицарІ Він 
міг притулитися своїми юнацькими вусиками до найча

рівніших уст в усій Сілезії. І!!ойно закінчивши школу, 
він уже став Олександром, який покорив світ, тобто жі

ноче серце. 

Досі все було добре. Те, що Шнапганський полонив 
серце графині, ніхто не поставить йому на карб; а що він 

цілував свою графиню - так то ж його найперший 060-

в' язок. Люди ж бо повинні цілуватися. Вогняними готич

ними літерами полум яні ють ці слова на рожевих від 
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вранішньоі та вечірньої зорі хмарках. Люди ж бо повинні 

цілуватися І Дрібними літерами написане це на пелюстках 
кожної троянди, кожної лілеї. 

І Шнапганський цілував; він підкорявся законові, 
який уста графині, чарівної сілезької графині, проголошу

вали більш владно, аніж письмена на багряних небесах 

і пелюстках лілей і троянд. 

Отож, як ми вже говорили, до цього моменту Шнап
ганському не можна було нічогісінько закинути: він лю

бив і був любимий; він цілував її, а вона - його. 

Але шляхетний лицар не задовольнявся долею зви
чайних СМf'ртних; його здолала пригодницька свербляч

ка, і він умовив графиню втекти з ним, він викрав її. От

же, лицар досяг третьої стадії свого задуму. Спочатку 

закохався, потім цілував і ось, нарешті, викрав. Саме 
цього останнього не подарують йому всі чоловіки; адже 

це нечемно - викрадати чужу дружину: непорядно зали

шати бідолаху чоловіка наодинці з своїми рогами і з Clю

єю скорботою, це безсердечно і неполітично, саме так,

неполітично, бо якби викрадали кожну Єлену, то які мі
ста не спіткала б доля Трої? Яких тільки злиднів не за

знав би світ? Париж, Відень і Берлін перетворилися б на 

попіл і руїни, прийшов би кінець всім радощам буття, пе

рестали б існувати національні збори, і шляхетний лицар 

Шнапганський - та й не він один - марно силкувався б 

знайти нагоду, щоб продемонструвати свою красномов

ність перед широкою публікою. 

Але наш коричньовий гусар з тугенькими юнацьки

ми стегнами і ласолюбними очима не думав ні про мину

ле, ні про майбутнє, коли він, усміхаючись, посадовив сі

лезьку Єлену в карету, щоб, не гаючи часу, чимдуж дати 

драла. 

Та й з якої речі він мав думати про майбутнє? Хіба 

сучасне було недосить прекрасним? Ах, як це чудово-
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мчати поруч з цією божественною жінкою І Весело щебе

тали пташки, квіти зачудовано дивилися на закоханих, 

баскі коні летіли як вихор, ventre а terre*, а гриви їх, 
немов язики полум'я, зміїлися по вітру. 

Поцілунки, що Їх в такі хвилини дарують одне одно

му закохані, не купити ні за які гроші. lJJасливий Шнап
ганський! В той час, як він ласував радощами буття, об

дуреного чоловіка при кожнім поцілунку, напевно, аж мо

розом всипало, хоч він і не знав, з якої причини. 

Одначе де був її чоловік? Справді - дивна річ: 

коли справа торкається чистісіньких дурниць, чоловіки 

завжди сидьма сидять вдома, але дідько його знає, як це 

трапляється, що вони завжди відсутні, коли йдеться про 

окрасу Їх голови. 

Хто знає, який вигляд мала б голова графа С., ко

ли б кучер закоханих, здоровань з нафабреними вусами, 

в гаптованій золотом лівреї і в шапці набакир, не натяг
нув раптом віжки і, зстрибнувши з передка, не підбіг до 

дверей карети і не сповістив прекрасного Паріса, корич

ньового гусара, добровольця Шнапганського, що на про

тивагу античній легенді високоповажний пан Менелай, 

граф С., якраз збирається спокіЙНІсінько перетяти Їм 
дорогу верхи на своєму коні. 

Можна уявити собі настрій Шнапганського; він не 
розумів, як це у безсмертних богів стало зухвальства в 

такий ганебний спосіб заступити дорогу найвеселішому 

гусарові в усій Сілезії. Але саме в хвилини найбільшої 

небезпеки і виявляється з усією повнотою відвага кміт

ливого юнкера. 

- Графине,-звернувся лицар до своєї Єлени, що 
аж тіпалася від страху, немов її лихоманка била, - я до

вічно носитиму в серці твій образ. Але - і це така ж 

• Кар'єром (франц.). 



правда, ЯК те, що мене звуть Шнапганський і що я на
лежу до найродовитішої прусської аристократії, - вищі 

міркування спонукують мене зректися тебе, щоб внаслі

док твоєї втечі зі мною не спалахнула друга троянська 

війна, яка спричинилася б до зруйнування багатьох міст 

і загибелі численних шляхетних воїнів Пруссії. Отож зі
ЙДИ з карети на дорогу, де тебе пригорне до свого сер

ця твій ніжний чоловік, щоб повезти тебе назад у мі

сто О., де розташований четвертий полк коричньових 

гусарів, полк якому я востаннє говорю: «Навік прощай!» 

Шнапганський замовк, серце його колотилося все 
сильніше - пан Менелай наближався. І хоч на віях най

чарівнішої з усіх жінок тремтіли сльози, мужній лицар 

галантно подав їй свою надійну руку і висадив свою даму 

з карети. 

Сам же Шнапган{:ький сів у карету, що чекала на 

нього, возниця розправив бороду і: 

в руки батіг він узяв і ударив коней бистроногих, 

Риссю побігли вони 10 ••• 

і безслідно Шнапганський пропав. 

I,Uo скажуть мої читачі з приводу цієї історії? Чи не 
варта вона того, щоб її оспівав прусський r омер? 

Викрадення Єлени відрізняється від викрадення гра
фині С. лише своєю розв'язкою. Внаслідок першого Троя 

перетворилася на згарище; друге знайшло своє закін

чення в тому, що граф С., відвозячи додому свою благо

вірну, звелів своїм лакеям відлупцювати Шнапганського 

дрючками. 

Сердешний Шнапганський! Відтоді, неначе мстиві 
прима ри, стоять перед очима мандрівного лицаря слуги 

графа С. В тиші [юкоїв, на гомінких вулицях - ніде 

не було йому ні спокою, ні перепочинку. Ох, слуги гра

фа с.1 Ох, трикляті лакеї з міста 0.1 Спливли роки, і 
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Шнапганський був би щасливий: хіба не сидить він на
решті на одній депутатській лаві з наивидатнішими му

жами нашого століття?!! Хіба не прислухається увесь 

на род до його гучних слів ? Та ба, тільки-но він хоче по
тішитися своєю долею, як його раптом проймає дрож: 

йому здається, що он там, у великій юрбі, над головами 

його прихильників промайнуло обличчя, яке нагадує 

йому когось із жителів міста О. чи, може, слуг гра

фа С.,- і благородний лицар низько схиляє своє 
зблідле обличчя. 



11 

ТРОППАУ 

арактерними якостями, 

притаманними справжньо

му лицареві без страху і 

докору, € не тільки малень
кі ноги, білі викохані руки, 

чорна, як воронове крило, 

борідка, гордовитий про

філь, півмільйона дукатів, 

безліч любовних пригод

ні, до всього цього нале

жить ще й дуель. 

Цlаслива дуель Haдa€ 
людині якоЇСь особливої привабливості. Я раджу всім і 

кожному щонайменше один раз в житті неодмінно стрі

лятися на пістолетах з дистанції в чотирнадцять кроків. 

Уе чудова річ. Після цього жінки ставитимуться до вас 
поступливіше, ласкавіше, а чоловіки - ввічливіше. Всі 

знатимуть: ви належним чином захистили свою репута

цію, ви не кланялися кулям, ви довели, що ви справжній 

мужчина - а чи можна зробити жінкам більшу при€м

ність, ніж довести, що ви - справжній мужчина? 

Так і думав лицар Шнапганський, коли він після 

CBO€Ї неповторно-прекрасної пригоди з графинею с. роз
судливо взяв ноги на плечі і з такою неймовірною швид

кістю дав драла, що тільки курява стовпом знялася. 

«Май бога перед очима і в серці своїм!» сказано в біблії. 

«Май лакеїв графа С. перед очима і в серці своїм!» бри
ніло у вухах Шнапганського. Він розумів, що віднині в 
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Сілезії на нього чекають не троянди і лаври, а добрячі 
дрючки, що в околицях міста О. йому вже не зазнати ра

дощів життя, а скоріш доведеться, мабуть, покуштувати 

палиць, і з цієї причини його брав сумнів, чи зможе він 

надалі продовжувати службу добровольцем четвертого 

«коричньового» гусарського полку в місті О., - одно 

слово, шляхетний лицар визнав за краще зникнути,

Шнапганський накивав п'ятами. 

АхІ Зовсім ще молодий і вже такий нещаснийl Бла
городний лицар ладен був оплакувати самого себе. Але 

чи можна щось вдіяти проти невблаганної, лютої долі? 

Навіть всевладний творець неба й землі - і той не може 

викреслити з минулого ті події, що вже відбулися, це 

несила навіть цареві Миколі ... 12 Шнапганський збагнув, 

що викрадення графині С. було з його боку зухваль

ством, а те, що він покинув її напризволяще - боягузт

вом. r аньба нависл,,_ над репутацією Шнапганського з 

такою ж невідхильністю, як сонце нависає над землею; 

і тому нашому лицареві лишалося тільки одно: скоріше 

оповити свою ганьбу непроникним туманом брехні. 

Але така людина, як Шнапганський, га ще й до того 

випивши пляшку шампанського, викуривши три сигари 

і шість разів закохано помилувавшись на себе в дзерка

лі, завжди без особливих труднощів зуміє вигадати пов

чальну і разом з тим вірогідну брехню. 

Шляхетний лицар аж ніяк не був таким дурнем, 
ПJоб наперед мати сумніви щодо власної винахідливості. 

«Чи ж я не Шнапганський, не втілений ангел?» вигук

нув лицар, підкручуючи юнацькі вусики і оглядаючи об

рій полум' ян им поглядом. І наш лицар мав усі підстави 

так твердити. З великою майстерністю і спритністю він 

перетворив свою пригоду з графинею С. на вельми ро

мантичну дуельну історію, історію диявольськи заплута

ну, таку хитромудру, що юнець кінцем ніхто 8 ній нічого 



не міг второпати, за винятком лакеїв графа С. Пережита 

небезпека вигаданої дуелі, про яку він однак роздзвонив 

по всіх усюдах, мала сяк-так приховати голу правду його 

ганебної втечі. Вищий світ повинен повірити, що шля

хетний лицар був нещасливо закоханий, безстрашно стрі

лявся на дуелі - одно слово, Шнапганський робив усе, 

що може зробити чесна людина, яка хоче перетворити 

брудну історію на блискучу подію; і ось він уже знову 

поринув з головою у вир світського життя - але, певна 

річ, подалі від лакеїв графа С. 

Мандрував Шнапганський, і разом з ним пішла в 

мандри по світу й легенда, яка, переходячи з уст в уста, 

ставала все більш захоплюючою, так що не минуло й 

трьох місяців, як наш лицар всюди вже здобув славу 

найодчайдушнішого забіяки, найгрізнішого дуелянта 

свого часу. 

Наш лицар був щасливий. Та ба, він забув, що на 
світі немаЕ нічого небезпечнішого за славу. Не відомі ні
кому люди можуть складати неперевершені вірші, ви-

гравати найбезнадійніші процеси, виголошувати незрів

нянні промови: Їм усе це проститься, але горе тобі, якщо 

ти відома особа: за кожним твоїм рухом стежить безліч 

очей, і як не мудруй, хоч круть, хоч верть, а який-небудь 

біс ув'яжеться за тобою і нагадає тобі, що ти звичайні
сінька смертна і тлінна людина. 

Благородний лицар Шнаnrанський знайшов свого 

біса, свою нечисту силу в особі одного графа, людини, 

яка протягом всього життя радніше жерла людей жив

цем, аніж мертвими, охочіше з шкірою і волоссям, ніж 

патраними чи вареними, в сирому вигляді, без усякоі 

приправи, ніж з оцтом, олією, перцем, сіллю або гірчи

цею. Uей граф Г. був до того ж, мабуть, одним з найхо
робріших і найчесніших рубак серед прусського дворян

ства, шибайголова, якому нічого не варто було на коні 
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галопом злетіти по яких завгодно крутих сходах, який 

стріляв з пістолета так само влучно, як і старик Шкіряна 

Панчоха з своєї довжелезної рушниці, шаблею володів 
з такою неперевершеною майстерністю, що я, користую

чись нагодою, хотів би уклінно попросити його, тобто 

графа Г., щоб він завжди тримався на відстані трьох 

крш{ів від мене, бо я не відчуваю найменшого бажання 

дати йому змогу зайвий раз продемонструвати своє смер

товбивче мистецтво на моїй власній шкурі. 

Граф Г. почув про подвиги Шнаnrанського, і, певна 

річ, його одразу ж завидки взяли; він осатанів від зазд

рощів, він мало не збожеволів. Куди б він не поїхав, ку

ди б не пішов, усюди тільки й розмови що про Шнаnrан

ського, завжди про Шнаnrанськогоl Нарешті дійшло 

до того, що у графа починалося марення, на нього напа

дала хвороба святого Вітта, як тільки він чув хоч най
меншу згадку про нашого лицаря; в такі хвилини він 

кривавив шпорами боки своїх коней, немилосердно шма

гав нагаєм собак і челядь, - і все це через триклятого 

Шнапганськогоl 

Отож, цілком зрозуміло, що кінець кінцем граф Г. 
нічого так не бажав на сві1'і, як зчепитися з Шнапган

ським. 

Але, на жаль, все ніяк не траплялося для цього 

слушної нагоди. Шнаnrанський був найприємнішою лю

диною в світі, чарівливий з жінками і хитрий, мов лис,

з чоловіками. Він поступово переконався, що життя

цінна річ, просто дорогоцінна. Незважаючи на зовніш
ню показну браваду, він в глибині душі вірив у десятий 

вірш дев'яностого псалма, який гласить, що життя наше 

триває сімдесят років, інколи - вісімдесят, що життя 

приносить насолоду, коли воно сповнене праці і старань, 

і що воно швидко, немов на крилах, лине без вороття у 

далечінь. 
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Коли ж він думав про графа Г., то його охоплювали 
ті ж самі почуття, що й мене: він скоріше погодився б 

вийти на герць з самим сатаною, аніж схрестити шаблі з 

цією потворою, найстрахітливішою серед усіх сучасних 

людожерів. 

Але чи ж можна щось вдіяти, коли безсмертні боги 

вирішили, що доля повинна підставити тобі ногу? 

Одного вечора Шнапганський мав необережність 
розповісти під найсуворішим секретом своєму найближ

чому другові, що сестра графа Г. '" - хай дарують мені 

мої читачі, що я не наважуюся повторити Їм одну з най

пікантніших вигадок наших днів, - коротше кажучи, наш 

лицар не міг утриматися від спокуси розповісти створену 

його фантазією історію, яка саме тому, що була розка

зана під найсуворішим секретом, вже другого ранку ста

ла відома з усіма подробицями графові Г. від згадано

го нами найближчого друга нашого лицаря. 

Граф Г. сипав прокльона:\fИ як справжній христия

нин і пруссак. Він зняв із стіни свою шаблю взяв 

пістолети - о, бідолаха Шнапганський! Проте навіщо роз
повідати далі? Адже .само собою зрозуміло, що в квар

тирі нашого лицаря граф Г. міг би здибати скоріше пра

отця Авраама, ніж пана фон-Шнапганського. 
Так, воістину, подібно до того, як благородний ли

цар колись поступився дорогою вельмишановному сіле

зькому Менелаю, покинувши йому його чарівну ДРУЖtJ

ну, так і на цей раз він дав змогу войовничому графові 

Г. переконатися, що така людина, як Шнапганський, має 

надто гострий нюх, щоб не відчути запаху пороху при

наймні за тисячу кроків - одним словом: Мензен 

Ернст 13 і той не спромігся б утекти швидше за славет
ного лицаря Шнапганського. 

Лихі язики розповідають, що тепер почалося справ
жнє полювання на Шналганського. Безприкладною була 
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лють графа Г., але ще неймовірнішою виявилася мотор
ність лицаря Шнапганського. Як палаюче сонце переслі
дує блідолиций місяць, так ганявся розлючений граф 

за блідим від страху лицарем. Не було жодного готелю, 

жодного салону між Дрезденом, Берліном і Віднем, жод

ного куточка в усій Східній Німеччині, де б не розшуку

вали високородного лицаря Шнапганського, не розпиту
вали б якнайдокладніше про нього. Проте відстань 
невблаганно скорочувалася: все ближче граф до Шнап
ганського-і ось нарешті наші герої зустрілися віч-на-віч 

в Австрії, в місті Троппау, з кривими шаблями в руках. 

Тепер уже благородному лицареві не минути своєї 
долі. Графу Г. не до жартівl Боротьба починається. З то

го часу, як сер Джон Фальстаф 14 на рівнині Шрюсбері 
зустрівся у двобої з шотландцем Дугласом, світ не ба

чив грандіознішого поєдинку, ніж герць наших героїв у 

Троппау. 
«Я зробив ось такий прийом і спрямував СВІИ кли

нок ось такl»15- часто вихвалявся шляхетний лицар, роз

повідаючи дамам про свої пригоди. Тепер прийшов час 

в дійсності зробити те, що він уже так часто переживав, 

коли створював у своїй уяві і розповідав брехливі вигад

ки. 

Поклавшися на волю всевладного творця, Шнапган

ський виставив уперед ногу, підняв догори шаблю, і су

тичка почалася. Граф Г. нападає, неначе диявол. Такий 
рубака не знає жалю - сердешний Шнапганський! Бла
городний лицар почуває, що він має справу з братом 

красуні-сестри і захищається, як тільки може. Ось він 
схибив, один лише раз - і зброя противника уже врази

ла тіло Шнапганського з такою силою і зухвалою нахаб

ністю, [ЦО граф Г. впевнений: зараз лицар дасть дуба, а 

душа його стане перед господом богом. Але Шнапган
ський про це й гадки не має, хоч йому по спині дрож пе-
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ребіг; він тільки стріпнувся і знову стоїть, як і раніше, 

неначе промовляючи всім своїм виглядом: «Я зробив ось 

такий прийом і спрямував свій клинок ось такІ» 
r раф застосовує другий прийом; знову дзвенить 

зброя, і наш Шнапганський вдруге дістає удар, який 

примусив би навіть зразкового бурша завити і заклаца

ти зубами, а наш лицар, тільки злегка хитнувшись, одра

зу ж опановує себе і знову стає в позицію. r раф до краю 
спантеличений живучістю свого супротивника, він знає 

силу своєї шаблі і пам'ятає, який наслідок мали раніше 
його удари для противника; шаленіючи від того, що кра

щі його прийоми не досягають мети, він втретє ки

дається в атаку; знову бряжчать шаблі, із свистом розсі

каючи повітря; поєдинок був такий жорстокий, що у дуе

лянтів аж у вухах лящало і мерехтіло в очах. 

Та ось шабля графа разить востаннє, і Шнапган
ський з мертвотно-блідим обличчям падає, немов підко

шений, на землю - бідолаха! Клинок не ушкодив голови, 

він пройшов від плеча до грудей, розрізавши одяг на 

шматки - о, злощасний лицарІ Такий красень, дитя уда

чі гине в розквіті юності - як це жорстоко! r раф стає 
навколішки над своєю жертвою і розстібає одяг свого 

противника, сподіваючись побачити зяючу рану в один

два вершки завглибшки: він безмежно здивований, що 

кров ще й досі чомусь не юшить з рани. Нарешті, роз

стебнувши всі гудзики сюртука, граф з жахом витяг з-за 

пазухи свого ворога ... мокру шовкову хустку. Він не ро
зуміє, що все це значить: ще й досі ані краплини крові; 

знову шарить за пазухою - друга шовкова хустка І Втре

тє суне граф руку за пазуху - ще одна хустина І Одну, 
дві, три, шість, вісім вогких ганчірок одну за одною зри

ває безмежно вражений граф з тіла лицаря, і нарешті 

наш милий Шнапганський, що лежить голяка на землі, 
риявляється зовсім неушкодженим і, як завжди, краси-
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вим. О хитрий лис! О славетний лицар Шнапганський! 
Ти пережив свою другу пригоду! Спочатку графиня с., 

а потім граф Г. Не забувай же про лакеїв з міста О. в 

Сілезії, завжди пам'ятай про дуель в Троппау! 

Розповідають, ніби граф Г. з обуренням підвівся, 

сплюнув і, скочивши на коня, помчав геть. Через деякий 
час Шнапганський опритомнів, зібрав розкидані HaBKpy~ 

ги хустки і обережно порозкладав Їх по кишенях. 

Слуга привіз знесиленого тілом, але бадьорого дy~ 

хом лицаря у найближчий заїжджий двір. 
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БЕРЛІН 

ісля пригоди в Троппау 

ми зустрічаємо нашого ли

царя спочатку в Берліні. 
Т омна блідість розлилася 

по його обличчю, і від цьо

го, певна річ, ще яскраві

ше вирізняється його кра

сива чорна борідка. В Сі

лезіі наш лицар був зако

ханим гусаром, в Троппау 

він з' явився перед нами в 

ролі хвалькуватого дуелянта, в Берліні він - фланер. 

Як іде вусатий красень 

З псами гончими уранці, 

Чують дзенькіт ЙОГО шпорів 

й мліють дами в Саламанці 16. 

Чи є щось прекрасніше, ніж шелихвости ти ЦІЛІСІНЬ

кий день по вулицях? Найбільша принада солодкого бай

дикування полягає зрештою не в тому, щоб, дзенькаючи 

острогами і покручуючи вуса, взагалі швендяти по вули

цях, а в тому, щоб вештатися саме тоді, коли всі інші лю

ди повинні працювати до знемоги. 

Я твердо переконаний, що який-небудь вест-інд
ський плантатор почуває себе так добре в своїй шкурі 

не тільки тому, що він одержує з своєї плантації щоріч

но той чи інший зиск, ні, життя здається йому ще солод-
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тим з тієї причини, що він саме тоді може смакувати 

свою гаванську сигару, коли навколо нього чорні афри

канці знемагають під пекучим сонцем від непосильної ро

боти. 

Під три чорти усіх цих фланерів і вест-індських 
плантаторів! Прийде час, коли пролетарі знищать пер
ших, а раби - других. Так, перебийте їхl Уе мені до сма

ку - але не чіпайте одного: лицаря Шнапганськогоl 

Наш лицар почував себе в Берліні чудово. І це ціл
ком природно. Берлін - місто, де чай і світле пиво ви
борюють один у одного першість, де випещені гвардійські 

офіцери і найчарівніші дами намагаються перевершити 

одне одного тонкістю талії, де кожний зівака і той може 

.lОхвалитися освітою хоч на гріш - Берлін був містом, де 

наш лицар скоріше за все міг сподіватися побачити до

повнене і виправлене видання своіх ганебних пригод. 

Мало-помалу Шнапганський став гурманом в кохан
ні. Йому остогидла свята невинність. Він прагнув деліка
тесів, хай то буде синя панчоха, чи емансипована жінка, 

чи отруювачка! - це нашому лицареві байдуже. Аби 
тільки міцніший тютюн, тільки б фурор! 

Уі примхи стануть зрозумілі, коли ми візьмемо до 

уваги, що шляхетний лицар після афери в Троппау при

наймні протягом цілого року був ситий до переситу, не

наче хвора качка. 

Трапилося так, що Шнапганський кинув оком на бо
гоподібну Карлотту ... Він знайшов те, що шукав. Немає 
нічого привабливішого за роман з талановитою актри

сою, а особливо з такою, пк Карлотта, про яку кожний 
гвардійський лейтенант мріяв під час вечірньої молитви. 

Потрібні були мільйони, щоб володіти нею. Шнапган
ський був не дурень, знав, що вибрати! 

у володінні актрисою є своя пікантність: вона поля

гає в тому, що, володіючи нею, ти маєш те, що належить 
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усім людям. Обнімаючи актрису, ти немовби об'єднуєш 
докупи насолоду і радість цілого міста, цілої країни, ці

лої частини світу. Тому немає нічого незрозумілого в 
тому, що пан Тьєр 17 закоханий в таку жінку, як Ра
шель 18. 

Та сама сніжнобіла ручка, яка після падіння завіси 
все ще стоїть перед очима всіх глядачів, - вона моя: я 

можу притулити її до своїх уст в солодкому поцілунку; 

та сама мініатюрна ніжка, яка ще ввижається тисячам 

суперників, належить мені: я можу спокійно і перемож

но милуватися нею, коли вона, немов чарівна таємниця, 

виглядає з-під сукні або коли вона, показуючи перед па

лаю чим каміном свої неначе виточені форми, вабить до 

інтимних утіх. Любовне побачення з Карлоттою, Рашел
лю, донною Анною або донною Марією - це тріумф 
над jeunesse doree* половини Європи. 

Наш лев, наш лицар Шнапганський миттю вирішив 
що б то не стало полонити серце Карлотти. Та й чи мог
ло бути інакше? Він одразу ж узявс" до справи. Дл" 
облоги жіночого серця застосовується звичайний в таких 

випадках військовий арсенал. Спочатку, немов передові 
загони, що охоплені войовничим запалом перед близьким 

боєм, на об'єкт облоги кидаються тисячі зо дві зітхань 
та кілька сот «охІ» і «ахІ». За фашини для засипання 
водних та інших перешкод, які заважають просуванню 

військ, правлять кілька дюжин букетів фіалок і троянд. 

Роль сурми, що сповіщає про початок штурму, виконує 
серенада на флейтах і скрипках, але їй повинна переду

вати пропозиція здатися без бою у вигляді якнайдоско

наліших стансів та сонетів. Коли ж стане ясно, що доб
ром нічого досягти не вдасться, кидають кілька запалю

вальних ракет у вигляді найпалкіших, сповнених розпачу 

• Золотою молоддю (франц.). 
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поглядів і вводять в дію, залежно від потреби, важку ар

тилерію жалібних докорів та несамовитих прокльонів. 

Якщо запеклий штурм тривав безперервно досить дов
гий час, облогу тимчасово припиняють і з допомогою 

вивідачів, що, скарлючившись, немов знаки запитання, 

сновигають попід стінами заповітної фортеці, роблять 

спрооу ДІзнатися від якої-небудь старої економки або по

коівки, чи не збирається уперта красуня скласти зброю. 

В разі негативної відповіді відкривають вогонь ще з біль
шим запалом. Заприсягаються всіма богами, що скоріше 

накладуть на себе руки, ба радше збожеволіють, аніж від

мовляться від свого жадання; при цьому шаленіють, не

наче голуб-самець у шлюбну пору, закликають на поміч 

небо і пекло і не заспокоюються, доки не будуть вичер

пані до останку розум, сили тілесні та гаманець. 

Шнапганський вів облогу Карлотти з справді затя
тою наполегливістю. 

Але, на жаль, марними були всі його зусилля. Най

тяжчі зітхання виривалися з самої г либини грудей бла

городного лицаря; він кидав найпалкіші погляди, він ви

черпав усю свою «військову казну», а Карлотта, як і 

раніше, незмінно дивилася в партер, де щовечора на одно

му і тому ж місці, немовби випадково, стояв справжній 

Адоніс, гвардійський офіцер, який говорив із жвавою 

артисткою перехресним вогнем сповнених кохання по

глядів. 

Тоді благородний лицар зібрав усі свої думки доку

пи, немов на військову раду, і вирішив зняти облогу. 

Але не думайте, и-!о пан Шнапганський такий йолоп, щоб, 
спіймавши облизня, залишити поле бою. Боронь божеl 

Бравий гусар, який висадив графиню С. з карети прямо 
на битий шлях і відпарирував удари свого супротивника 

мокрими ганчірками - він і зараз зумів врятувати свою 

честь. 
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У глибокій задумі ходив лицар туди й сюди по Ун
тер-ден-Лінден; витративши перед цим увесь ранок і піс

ляобідній час на роздуми, ввечері він раптом звелів за

прягти коней і подати свою порожню карету до під'їзду 
готелю, де жила Карлотта. 

Там карета простояла увесь вечір і цілу ніч, стояла 
до самого ранку. Статечні бюргери, що не зовсім були 

позбавлені клею в голові, забачивши карету, підштовху

вали одне одного і скалили зуби, поглядаючи вгору, на 

вікна актриси. 

Спритні писаки та хитромудрі підсудки, докірливо 

похитуючи головою, придивлялись навіть до лівреї ку

чера та до герба на кареті і прямували додому, обговорю

ючи подію в усіх подробицях. 

І лише кілька офіцерів були по-справжньому здиво

вані. Випадково серед них був той самий Адоніс з теат

рального партеруl Він нічого не розуміє, протирає очі, 

обмацує голову, щоб переконатися, чи дійсно доля на

городила його молоденькими ріжками, і з шаблею в рууі 

вдирається в кімнату Карлотти. 

Він застає актрису одну як палець, вона приймав 
свого Адоніса, як і належить Венері. 

Тільки на світанку зникла карета Шнапганського. 
Прокидається Берлін, і починає вирувати ділове життя. 
Лахмітники і поденщики клянуть погану бруківку; з гур
котом котяться вози і дрожки; ремісники і купці поспі

шають на роботу; і, мабуть, чи не єдиною людиною, яка 

дуже пізно і надзвичайно поволі походжала вулицями 

міста, був не хто інший, як наш славетний лицар Шнап
ганський. 

На обличчі його розлита знемога і щось подібне до 
страждання; в очах його - вологий меланхолійний блиск, 

а красива голова в елегантному капелюху задумливо 

схилилася на груди, з яких раз у раз вириваються тяжкі 

з [QQpr Веерт 
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зітхання. Непевною, хиткою ходою лицар заходить у 
найближчий салон і, позіхаючи, падає на диван. «Доро

ГИЙ лицарю, їй-богу, що з вами?» питаються деякі знайо

мі, побачивши свого друга в таК0і\1У болісно-меланхолій

НОМУ настрої. Ніякої відповіді. На устах лицаря грає 
мрійна посмішка. «Справді, лицарю,-ПРОДОВЖУЮТЬ до

питуватися друзі, - з вами, здається, трапилося щось 

незвичайне!» Шнапганський потягується всім тілом. Так 
минає півгодини, нетерпіння всього товариства не має 

меж; лицаря знову засипають запитаннями, йому несила 

більше чинити опір, він недбало кидає: «Минулої ночі ... 
у Карлотти» - і навкруги здіймається захоплений, зазд
рісний гомін! 

Як бачите, пригоди нашого лицаря стають щоразу 
делікатнішими. Спочатку - справжній роман, що хоч і 

мав найжалюгідніший кінець, який тільки може мати ро

ман, але принаймні до моменту розв' язки він пройшов 

усі принадно-моторошні фази таємного кохання і зали

шив у нас враження, що благородному лицареві хоч раз 

в житті вдалося покорити жінку і заволодіти 11 серцем. 

Шкода тільки, що в цю першу любовну пригоду втрути
лися дрючки лакеїв графа с.! 

Потім друга пригода. Вона теж пов язана з пре

красною статтю. Але цього разу лицар уже не покоряє 

жінку, а лише інтригує її. Та все ж про цю історію сяк

так можна ще говорити, адже наслідком її була дуель з 

графом Г., справжнім бретером, жорстокий двобій на 

кривих шаблях, і ми вже схильні пробачити Шнапган
ському цю історію, та саме тут трапився той повчальний 

епізод з півдюжиною мокрих хусток, і ми надто ясно ро

зуміємо, що лицар скотився ще нижче. 

А зараз, на жаль, третій скандал - з Карлоттою. 

До почуття огиди, яке викликає у нас любовна невдача 

його високородія, приєднується прикре враження від жа-
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люгідної брехні, бездарних хвастощів. Ми уявляємо собі, 

як, оточений молодими офіцерами, лицар, лежачи на ди

вані, удає фізичну знемогу - супутницю любовного по

хмілля, - і нам стає сумно. 

Але справа стояла саме так. Хто знає, в якій мірі 

вдалося б панові фон-шнапгансы�омуy ввести в оману 

своіх слухачів, удаючи солодку втому після щасливої но

чі, якби на протилежному кінці салону не підвівся рап

том прекрасний Адоніс Карлотти і не викликав би хваль
куватого лицаря негайно битися на пістолетах за його 

підлу брехню. lJJo було робити нашому лицареві? Він 

зрозумів, що його репутація знову впаде ще на один ща

бель, але з власного досвіду йому було добре відомо, 

який вже з нього дуелянт; тому, взявши до уваги радість 

життя і надії на краще майбутнє, він вирішив зробити 

приємну міну при поганій грі і в присутності всіх офіце

рів письмово засвідчити, що він, Шнапганський, - най

брутальніший брехач і щиро жалкує, що своєю витівкою 

з порожньою каретою він безпідставно завдав шкоди 

бездоганній досі репутації Карлотти. 

LXя заява славетного лицаря Шнапганського збері
гається й понині в архіві одного з берлінських гвардій

ських офіцерських корпусів. 



lV 

ДІАМАНТИ 

к вірні друзі лицаря 

Шнапганського, ми 

разом з ним ремству

ємо на долю, що по

слала йому тяжке ви

пробування внаслідок 

відомої нам пригоди 

з божественною Кар

лоттою. Мораль цієї 

історії така: ні з кра

сивою жіночкою, ні з 

гвардійським офіце

ром жартувати не 

можна, і не годиться корчити з себе хвацького разпусни· 

ка і одчайдушного шибайголову, коли ти насправді всьо

го-на-всього лагідна, ввічлива людина, як лицар Шнап

ганський. З ласки Карлоттиного Адоніса, гвардійського 

лейтенанта, благородне обурення якого не можна пере

оцінити, наш лицар змушений був на деякий час 

ШУI\:ати самотності, щоб у від_\юдді, поринувши в тихі 

роздуми, знову знайти душевний спокій, який він 

втратив з власної легковажності. До жаху перед лакеями 
з О. і до неприємних згадок про Троппау тепер приєд
налися побоювання, зв' язані з фатальним документом, 

залишеним у берлінських офіцерів, і навряд чи треба 

запевняти, що іноді та чи інша згадка тривожила солод

кі досвітні сновидіння нашого героя. По-юнацькому смі

ливий політ нашого лицаря урвався; як всяка порядна 
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людина, Шнапганський почав розуміти, що він скоріше 

впаде у вуличну багнюку, ніж злетить до зірок, що 

красиві чорні вуса є, мабуть, найкращим з того, чим він 

володіє. А втім, ці та подібні до них меланхолійні думки 

лише мимохідь виникали у нього; лицар був занадто хо

рошої породи, щоб не сприймати життя з кращого боку. 

«І в якій би скруті ти не був, - часто говорив сам 

собі Шнапганський, - ти завжди ще можеш стати чу до

вим дипломатом!» UЯ думка тішила пана фон-Шнапган
ського. 

Ми побачимо згодом, як наш лицар здійснив свої 

дипломатичні претензії. Але перш ніж розповідати про 

це, рушимо слідом за НИМ звивистими стежками його 

берлінського життя-буття. 

Як ми вже говорили, наш лицар після перенесено го 

ним останнього випробування переживав період прини

ження. Спершу він покохав графиню, потім - Карлотту, 
тепер він потрапив у балетне середовище: пара струн

ких ніжок привабила нашого лицаря. Уклінно просимо 

читачІВ пробачити нам нашу надзвичайну любов до 

правди. 

На той час ніжки балерин користувалися в Берліні 
великою увагою. Особи з витонченим смаком віддавали Їм 

належне, і ми вчинили б злочин, коли б захотіли глузу

вати з цього тепер. До речі, ми й самі захоплюємося 

танцями. Тай чи є щось чарівніше, ніж солодка музика 
ніжок? ШО може бути п'янкішим за Фанні Ельслер 19, 

коли вона танцює фуги Баха, або за Тальйоні 20 під час 

виконання нею Бетховенських СИМфоній, за Г різі 21, яка 

втілює у своєму танці всю солодку мрійність і пристрасть 

арій Доніцетті? Кожного разу, коли мені траплялося ба
чити Грізі, я починав вірити, що бог створив людину 
заради ЇЇ ніг; я залюбки дав би відтяти собі голову

мені було б однаковісінько: я вважав, що голова нічого 
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не варта, і не міг збагнути, чому ногам не виявлена честь 

бути нагорі і з якої причини голова не росте десь внизу -
одним словом, в голові у мене були тільки ноги. I,Uo ж 
примушує нас стежити за танцем r різі з справжньою 

побожністю? Чи сила маленької ступні, від якої, немов 

стеблина лілеї з кореня, тягнеться догори струнка нога, 

що з такою ж грацією несе все тіло, як струнка пальма 

свою розкішну гармонійну крону, чи, може, стрімкий 

зліт усього тіла, коли воно з м'якими хвилеподібними 

рухами, мелодійно вигинаючись, лине вперед, несучи з 

собою наші думки в бурхливе море прекрасних насолод? 

Я не можу відповісти на це, але я дякую тобі, мати При

родо, що ти створила не тільки вулкани, які вивергають 

до неба дим і полум'я, не тільки гірські вершини, що по

росли ялинками і вкриті іскристим сніжним килимом, а й 

також троянди та лілеї; я люблю тебе за те, що ти така 

принадна і чарівна в усьому: від вічних зірок, 1I.J0 СЯЮТh 

там угорі, в безмежному блакитному просторі, до кінчи

ка ніжки вродливої жінки. 

Такі прозаїчні думки з' являлися і у лицаря Шнап

ганського. коли він, добре розміркувавши, хоч і пере

став уже вбачати Єлену в першій-ліпшій жінці, а r різі
в кожній танцюристочці з кордебалету, зате прийшов до 

висновку, що і в нижчих прошарках суспільства за гро

ші та красиві слова можна дістати багато насолод. Нас 
аж морозом всипає ... вперше ми змушені говорити одно

часно про любов і гроші. Так, справді, ми бачимо, як 
наш лицар падає ще нижче; те, що боги колись дару

вали йому щедрою рукою, він тепер купує за гроші І 

Купувати любов? Чи є щось огидніше? Коли 
якось у давні часи першого травня почав своє існування 

світ, - бо я певен, що світ почав існувати першого трав

ня, а не першого січня, як дехто помилково припускає. 

поєлику бідолашні голі люди. оскільки вони з'явилися на 
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світ божий без чобіт і без шпор, одразу ж замерзли б 

знову в січні місяці, - так от, коли першого травня по

чав існувати світ і щедро розлило навкруги свої проме

ні золоте сонечко, п' янко запахли квіти, ніжно задзюрча
ли струмочки, тоді горобець процвірінькав своїй подрузі: 

«Г оробко, Я вподобав тебе!", крокодил промовив до кро
кодилихи: «Панночко, Я обожнюю вас!», лев заревів до 

левиці: «Моя люба, ти подобаєшся мені!», а мужчина 

сказав жінці: «Жінко, я кохаю тебе!» Ото було весілля! 
Пили бургундське і Їли устриці досхочу. Люди і звірі си

діли впереміш, а по бенкеті горобці знялися в повітря, 

крокодили оселилися у воді, леви - в пустелі, а люди

в Ніневії, Вавілоні, Багдаді, Петербурзі, Парижі, Відні, 

Бреславі і т. д. Довгий час все було гаразд. Чоловіки зав
жди знаходили собі жінок, а жінки - чоловіків, про що 

свідчать премилі хлопчики та дівчатк~, яких нині багато 

розвелося на світі; чоловіки і жінки парувалися собі без 

особливих церемоній, як трапиться, і так і сяк. 

Коли Ж З плином часу було винайдено числа і гро
ші, вексельне право і політичну економію, і люди става

ли дедалі розумнішими і кмітливішими, а значить де

далі пихатішими та вибагливішими. вони поступово пе

рестали кохати одне одного просто так, і кожний почав 

думати тільки про те, щоб роздобути дружину, яка б па

сувала до його гаманця, його векселів, його заможності. 

Коротше кажучи: встановився обумовлений матеріаль
ними інтересами попит на людей, який зустрів віДПО13ід

не пропонування. Виник всесвітній шлюбний ринок; чо

ловіки та жінки почали взаємно купувати одне одного! 

З цього дня можна датувати літопис усіх людських зне
год. r роші втрутилися в кохання, людина зробилась то
варом, доля якого залежала від попиту і пропонування, 

який нарівні з шерстю, бавовною, льоном зазнавав усіх 

злигоднів, пов'язаних з надвиробництвом. Той, хто не 
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зумів оженитися так, щоб стати майором гвардії, членом 

окружного суду, банкіром, єпіскопом, той спускався ниж

че - до положення кравця, каменяра, поденщика, а ча

рівні жіНОЧIШ, які не зробилися графинями, капітаншами, 

купчихами або чимсь подібним, закінчували дні свої 

зеленярками, баядерками, а іноді й балеринами. 

Одну таку танцюристку, жертву надвиробництва, 
купив собі наш лицар. Бідолашне дитя! Після танців ти 

мусила кохати; танцювала не тому, що любила танці, і 

кохала не тому, що прагнула кохання - ні, ти любила і 

танцювала заради хліба насущного, танцювала голодний 

танець любові! 

Але наш лицар мав лицарське серце! Одного дня, 

всмак намилувавшись принадами своєї красуні, розцілу

вавши ЇЇ ніжки, обійнявши їі стан і кілька разів обкру

тивши свою аристократичну руку її чорними косами, ьін 

заприсягся усім святим для нього - лакеями з О., по

єдинком у Троппау, глумливою посмішкою Карлотти, -
що він купить їй, своїй балерині, ювелірну дорогоцін

ність, таку ж РОЗI{ішну, як ХВИЛІ ЇЇ пишного волосся, та

ку ж іскристу, як її оченята й зубки. 

Чи траплялося, щоб така людина, як Шнапганський, 
не дотримала свого слова? Він пішов до найближчого 

ювеліра і придбав там - це така ж правда, як і те, що 

він не мав у своїй похідній касі жодного фрідріхедора, -
дорогоцінну окрасу, гідну графині с., сестри графа Г. і 
Карлотти. Наш лицар придбав цю дорогоцінність в кре

дит - мої читачі, напевно, зрозуміють, що наш герой 

І<ористувався саме таким І<редитом, гідним лицаря без 

страху і докору - лицаря, що може згодом стати депу

татом, дипломатом або ще чимсь гіршим. Отож, лицар 
купив цю коштовність в кредит; я мушу тільки зауважи

ти, щО він купив її не на своє ім'я, а на ім'я безсмертно~о 
бо~а Зевса Кроніона! 22 
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т ак, лицар купив діаманти на ім'я Зевса Кроніона, 

і придворний ювелір не вбачав у цьому нічого поганого. 

Йому було достоту відомо, що Зевс Кроніон з великою 
прихильністю ставився до танцюристок. З наказу Шнап
ганського, ювелір надіслав діаманти найчарівнішій з усіх 

балерин, записавши Їх вартість у свої комерційні книги на 

рахунок безсмертного бога; балерина за діаманти кре

дитувала лицаря Шнапганського. IJlo може бути про

стіше цієї комбінації? Програв від цього один-однісінь

кий Зевс Кроніон. 
Зате балерина не тямила себе від радості. Досі вона 

ледве витанцьовувала собі шматок хліба, а зараз вилю

била собі ювелірну дорогоцінність! Ім'я Шнапганського 

яскравими літерами закарбувалося в її серці. 

Але облишмо балерину зачаровано милуватися пе

реливчастими гранованими камінцями, а ювеліра - твер

до вірити в платоспроможність Кроніона. Ми, власне, 

мусимо повернутися знову до шляхетного лицаря, який, 

з одного боку, вгішався усіма насолодами, що Їх може 

нам дарувати ангел небесний після закінчення вистави, 

а з другого - серйозно займався тим, щоб одержати пев~ 

ну'дипломатичну посаду. Благородний лицар визнавав, 

що одним коханням не проживеш, що, навпаки, любов -
дуже дорога розвага, навіть в тому випадку, коли в ім' я 

господа бога КОРИСТУЄШСЯ необмеженим кредитом у при

Дlзорного ювеліра. Тому пан фон-Шнапганський замис
лювався над тим, чи є в нього, крім гладких стегон 

та гідної всілякого подиву борідки, якісь інші корисні 

якості, і чи має він той мінімум кмітливості, який в най· 

гіршому разі повинен мати кандидат на дипломатичну 

посаду. 

Він кілька днів сушив собі голову над цим питан
ням і нарешті прийшов до висновку, що священна пре

мудрість, на жаль, не обрала його голову своєю скарб-
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ницею. Його череп був чистии І прозорий, як порожня 
пляшка; на безмежному голому пустищі його пам'яті зу

стрічалися, правда, зрідка окремі пікантні спогади, але 

там не було, на жаль, ні крихти з того, що, за велінням 

матері Природи, людина має засвоїти ціною власних зу

силь. Тому з притаманним кожному дворянинові греч· 

ним зухвальством наш лицар метнувся по допомогу у 

самісіньку гущу бюргерської черні, в ряди тих чорноро

бів науки й мистецтва, які час від часу обмінюють аб

страктні золоті самородки свого духу на цілком конкрет

ну прусську ходову монету. Одним словом, студент Пл-р 

люб'язно погодився прийти на допомогу безсмертній ду
ші лицаря кількома вченими трактатами, які були одразу 

ж надіслані в належне місце і, звичайно, стали там не

заперечни~ доказом величезної ученості лицаря. 

Хто знає, на яку високу посаду був би піднесений 
вчений лицар, якби зненацька найстрахітливішим чином 

не стали відомі колишні пригоди його високородія! Уже 

скрізь схилялись до того, щоб полишити на розсуд ли

царя долю всесвітньої історії, аж раптом на сцені з'яви

лися дрючки лакеїв з сілезького міста О., почулися пре

зирливі слова графа Г., щасливий сміх Карлотти, а тут, 

ой леле, з'явився ще й придворний ювелір, який подав 
свій рахунок у найвищу інстанцію! І чудові вчені опуси 

студента Пл-ра втратили всю свою цінність, а нашому бі

долашному лицареві було відмовлено хоч і в м'якій, але 

принизливій формі. 

Так, історія з діамантами лицаря Шнапганського 
стала в місті притчею во язицех, вона облетіла вищі кола. 

Безсмертні боги страшенно розлютилися. Зевс Кроніон 

погрожував громом і блискавицею, Магдебургом та 
Шпандау 23, і якби спонукувана перебільшеною актор

ською великодушністю с.ердешна балерина, пам'ятаючи 
колишнє кохання, не ВЧllнила дуже розумно, самохіть 
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повернувши злощасні діаманти, то до нашого лицаря, ціл

ком імовірно, прийшов би додому судовий виконавець, 

і - о боже праведний!- його запроторили б туди, де 

жалібний стогін і скрегіт зубовний, вівсяна каша, хліб 

та вода. 

Наш лицар став тепер справді «лицарем сумного 
образу», схожий на висхлу, зморщену скибку хліба, що 

довгий час смажилася на сковороді; саме такий вигляд 

мав Шнапганський, коли він, виснажений горем, з по

хмурим обличчям, поплентався геть від благодатної сто

лиці, де так багато теплих містечок і посад. Похмуро 

попрямував наш лицар додому, склав свої речі в чемо

дан, і ще на світ не благословлялося, як він залишив да

леко позаду себе Берлін з його церквами та палацами, 
таємними радниками і зіваками, з його балеринами та 

ювелірами. 

Французи сказали б 
~Monsieur Іе chevalier 
code репаІ". * 

відносно історії з діамантами: 

Schnappha:lnski ауаН frise Іе 

Шнапганський подався в Іспанію2~. 

·Пан ЛИЦ"Р ФОН-ШllапгаI1СЬКИЙ мало не потрапив на лаву 
підсудних (франц.). 



v 

ІСПАНІЯ 

Мадрід, Іспаніі перлино, 

В твоїх полях, твоїх долинах 

Хто очі всі красиві зна? 

Ти - серенад чарівних місто, 
І скільки ніжок юних, чистих 

Чічного Прадо не мина! 25 

ак співав колись «пустотли

вий жартівник» Альфред 

де-Мюссе і так Флейліграт 

переклав ці вірші з фран

цузької мови. З того часу, 

коли я вперше прочитав ці 

рядки, Я вже не можу чути 

про Мадрід, не згадуючи 

про тисячі біленьких міні

атюрних ніжок, щ() жваво 

стрибають по зеленій рося

ній траві, то цнотливо ховаючись, то знову визивно ви
порхуючи, незмінно чарівні й спокусливі. 

Само собою ЗРОЗУМІЛО, я вважаю, що всі гарненькі 
жінки в Іспанії ходять босоніж. 

Я хочу повести тепер моїх читачів у країну тисяqі 
прекрасних ніжок, в країну гострокінцевих повстяних ка

пелюхів, в країну шпанських мушок і шпанських суниць, 

коротше кажучи, в Іспанію, бо наш лицар Шнапганський, 
залишивши далеко позаду Берлін, проїхавши Бельгію і 
Францію, стоїть уже на Піренеях, щоб, улесливо вихи

ляючись, спуститися В державу, де править зараз невин-
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ний король Пако 26, який не чіпає нікого, а свою дружи

ну й поготів. 

Не можна подорожувати дешевше і швидше, ніж в 

думках. Без найменших витрат я блискавично переніс 
моїх читачів до Іспанії. Мої читачі повинні щиро подя

кувати мені за цю швидку подорож. Яка це була б нудо-

та, коли б Їм довелося Їхати німецькими 

французькими поштовими каретами, а 

залізницями, 

після цього-

пересісти на іспанських мулів; так, моїм читачам скрутно 

прийшлося б, коли б я не спромігся, завдяки моїй незрів

нянній спритності, перенести Їх на крилах фантазії в 

країну, де, крім Пако, править також невинна королева 

Ізабелла 2'1, яка не має підстав скаржитися на будь-кого, 

крім свого чоловіка. 

Пако та Ізабелла, Ізабелла і Пако ще не були за
конним подружжям, коли наш Шнапганський вирушив 

до Іспанії. Невинна, мов голубі_а, Ізабелла тоді ще не 

знала немощів пана Пако; вона сподівалась, що буде 

такою ж цасливою, як і її мати, пані Муньос 28, що за

жила честі й пошани, народивши дев'ятеро дітей,

бідолашна Ізабелла! Сердешний Пако! На той час вони 

ще не сиділи на троні, бо лісами та полями гасав гріз

ний Дон-Карлос, блідий аристократ із страхітливими ву

сами, невтомний мисливець у великому староіспансько

му полюванні на корону. Дон-Карлос воював, отже, йому 

потрібні були солдати. Можна уявити собі радість Дон

Карлоса, коли одного ранку до нього завітав, пропоную
чи свої послуги, високорадний лицар Шнапганський, пре

красний, мов ангел, і сміливий, мов диявол, в гарному 

фраку і білому жилеті, напахчений усіма ароматами Ле

ванту. Дон-Карлос підкрутив свої страхітливі вуса і ог
лянув німецького ландскнехта з голови до п'ят. Шнапган
ський, правда, мав такий вигляд, ненаЧе він щойно був 

у перукаря, але: «Гарматне м'ясо! Гарматне м'ясо!» про-
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майнуло в голові іспанця, і, певна річ, він і на думці не 

мав перешкоджати тому, щоб високородний лицар у най

ближчій баталії підставив свою голову під кулі. 

Німецькі ландскнехти за всіх часів відзначалис\) 
хоробрістю. Ті самі незграбні телепні, які у повстяних 
пантофлях, в' язаних тілогрійках і бавовняних ковпаках 
вилежуються собі в запічку дома або просиджують цілі

сінький вечір у корчмі, ліниві, наче старезні пси, і по

лохливі, немов зайці - за кордоном, на службі у чу

жих можновладців, завжди билися з неперевершеною 

сумлінністю і впертістю. Хто вдома був кошеням, той 

ставав тигром; сумирні мрійники перетворювалися на 

одчайдушних забіяк, біляві сентиментальні пустуни

на убивць, прекраснодушні бліді Генріхи та Г ОТфріди

на брутальних генералів і фельдфебелів, що позбавляли 

своїх ворогів життя з таким же незворушним спокоєм, як 

свого часу косили хліб чи різали спаржу. 

На всіх полях битв усіх століть німці за сумлінно 
виплачувану ім платню сумлінно давали вбивати себе. 

Вони з такою наївною простодушністю вирячували свої 

лагідні блакитні очі на чорні зяючі жерла гармат, нена

че звідти повинні були вилетіти смажені голуби, а не яд

ра з людську голову завбільшки; а коли вони, схОпИ'іШИ 

рушниці за ложе, трощили ворога прикладами, то облич

чя Їх були не лютіші, ніж у наших сілі'СЬКИХ вчителів з 

Гессена чи Нассау, коли вони різками втовкмачують се
ЛЯНСЬКІІМ хлопчакам таблицю множення або закон бо

жий. 

Один бог відає, як поводився Шнапганський в 

Іспанії! Оскільки ж ми, розповідаючи цю історію, суво
ро додер~,уємося істини вусьому, то МІ'І повинні й тут 

признатися, що ті самі уста, які розповіли нам про 

пригоди Шнапганського в Сілезії, Троппау і Берліні, за
певняли нас, що під час іспаиської епопеї благородний 
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лицар, всупереч сподіванням, виявився справним ланд

скнехтом і нічим не поставив під сумнів слави про нашу 

хоробрість за кордоном. Ми повинні задовольнитися 

цією простою заявою, бо нам невідомі будь-які подро

биці іспаНСl)КИХ подвигів шляхетного лицаря; між Т роп

пау та Іспанією височать Піренеї, і прихильні друзі на

шого героя вже неспроможні були простежити крок за 

кроком увесь шлях коричньового гусара, добровольця з 

сілезького міста О. Дещо яснішою стає історія лицаря 

тільки тоді, 

Як утік Дон-Карлос хутко 

З почтом рицарським своїм. 

Узялися паладіни 
За пристойне ремесло 0.9, 

одним словом, коли скінчилася війна і наш Одіссей знову 

почав нудьгувати за своєю балериною, туга якої після 

від'їзду її красуня - верхньосілезького поляка - пере

творилася на справжню трагедію. 

Легко можна уявити собі, як поривався на батьків

щину шляхетний лицар, де так ніжно згадували про ньо

го, де він мав таку добру репутацію у Зевса Кроніона, у 
гвардійських офіцерів, у свого ювеліра і у своєї балерини. 

Але не судилося йому безборонно повернутися до неї, 

бо ж, бачте, онука Генріха Гейне, чарівна донечка Атта 

т ролля, ведмедя, закохалася в богоподібного Шнап
ганського,ЗО як нам про це розповідає сам поет у своєму 

творі, виданому Гофманом і Кампе ЗІ в Гамбурзі в році 

1847 від народження господа бога нашого. 
у барлозі, серед своїх дітей, лежить, бачте, ведмідь 

Атта Тролль і спить. 

Наче праведник, хропе він 

й прокидається нарешті. 
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Поруч юнкер ОДНОУХІІЙ 
Нахиливсь і чуха тім я, 

МОВ поет, що рим шукає, 

Т а ще й лапами скандує. 

Недалеко біля батька 

Вигріваються на сонці 

Дві лілеї, дві красуні, 

Атта Т ролля любі доньки. 

Дивний вигляд має менша, 

Бо збентежили їй серце 
Лоскітливі. млосні мрії 

Про хлопчину Купідона. 

Вже стріла божка малого 

Влучила її несхибно, 

Та як стрінулись - о, небоl -
Той, хто любий їй,- людинаl 29 

UЯ людина - Шнапганський! 
Отож 60 тоІ Інакше й бути не може; ми завжди зу

стрічаємо благородного лицаря в товаристві Любові; він 

переслідує її, а вона - його. Після графині С. і графині 

Г. він зустрів Карлотту, після Карлотти-танцюристку; 

після танцюристки - ведмедицю! Тож не дивно, що всі 

берлінські та франкфуртські дами марили паном фон

Шнапганським, якщо навіть сама ведмедиця одного разу 

зачаровано схилилася перед розкішною борідкою ли

царя. 

О, у цієї ведмедиці було пильне око і гострий нюх! 
We багато років тому вона вже пронюхала, ще за часів 
Дон-Карлоса відчула, що наш лицар стане колись бли

скучим оратором, видатним державним діячем, і вона, 

ця ніжна клишонога лілея, кидала ПРОМОВИС1і погляди на 

невідпорного красуня ... 
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UЮ ЛЮДИНУ звуть ШнапганськиЙ. 

На великій ретираді 

ВРднці він проходив якось 

І зуиршсь їй випадково. 



Жаль жінкам в біді героїв, 

А у нашого ж, як завжди, 

Вигляд злидня без копійки, 
UJe й в очах німа тривога ~. 

Чи можна яскравіше змалювати повернення нашого 
героя? 

Ми бачимо його під час знаменитої ретиради, коли 
він мчить по горах. Надзвичайне видовищеl Його без
смертна борідка забризкана справжньою іспанською 

грнзюкою, в очах підозрілий блиск, коліна тремтять. Від
важний лицар дуже скидається на людину, що колись 

тікала із сілезького містечка О. від графа С. після про
грашу любовної баталії. 

«Жаль жінкам в біді героїв ... ». Охоплена любовною 

знемогою, ведмедиця зітхає так, що морда її трясеться. 

Дочка Атта Т ролля в нестямі від любовної гарячки, про
те не рясно забризкана дорожньою грязюкою борідка, 

не полум'яні очі лицаря, не його хиткі коліна примушу

ють ЇЇ тремтіти і знемагати від кохання - ні, більш за 

все її зворушує блідість незрівнянного лицаря, саме так, 

блідість, романтична блідість. IJJo може бути більш інт
ригуючим, ніж це? 

Тимчасом наше здивування досягає своїх меж тіль
ки тоді, коли ми дізнаємось про природу ЦІЄІ блідості, 

про потаємні причини цього забарвленнр, яке так хви

лює вразливе серце. 

Досі нам здавалося, що причиною блідості лицаря 

може бути лише кохання, страх, гнів або вірність моді. 

Але як ми ПОМИМІЛИСЯ І ие блідість фінансової немочі -
і життя Шнапганського постає перед нами в новому світ

лі: лицар зблід під тягарем боргів - сердешний лицарІ 

4 Георг Веерт 

Вся його похідна каса

Двадцять два реали срібні, 

Що в Іспанію привіз він, 

Перейшла до Еспартеро 32. 
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Як це тяжко, як прикро - двадцять два ~:рібних 

реалиl 

І годинника ЛИШИВ він 

У ломбарді в Пампелуні, 

Хоч була то річ спадкова, 
З срібла чистого відлита 29. 

Життя нашого героя дедалі більше нагадує долю 
ландскнехта. Фамільний годинник Шнапганських - за

ставлений в пампелунському ломбарді! Як це трагічно, 

як зворушливо! Нюрнберзький годинник, схожий на 

цибулину, що його одержав галантний син від свого 

батька, старого високоповажного верхньосілезького по

ляка, який, в свою чергу, успадкував годинника від пра

діда Шнапганського - цю спадкову Фамільну річ га

лантний легковажний синок заставив у пампелунському 

ломбарді і, можливо, навіть не почервонів, не відчув хви

лювання в серці, не озирнувся сторожко навкруги, пе

реступаючи поріг ломбарду, не зніяковjв, не запнувся, 

викладаючи лихвареві свою справу. «Котра у вас годи

на?» запитував інколи лицаря погонич мулів, зустрів

шись із ним у горах, і високородний муж З пафосом від

повідав: «Дайте собі клопіт сходити в пампелунський 

ломбард, чоловіче добрий, там ви знайдете дорогоцінну, 

з чистого срібла, спадкову реліквію, ви знайдете там 

нюрнберзьку цибулину Шнапганських; вона покаже вам 

час з такою ж точністю, як славнозвісний годинник, по

дарований Карлові Великому ЗЗ східним каліфом і який, 

треба сподіватися, Карл Великий не відніс у mont de 
piete*, як я свій годинник, отак-то!» 

Бідолашний Шнапганський! Його вже не тішить 
вночі солодка музика незмінного супутника в мандрах, 

дружнє «цок-цок» старого годинника, яке нагадує, що 

• Ломбард (франу.). 
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власник його ще не вкрай зубожів, що в нього принаймні 

є ще річ, яку можна заставитц, є жива істота, яку він 

може назвати своєю. 

«Де ваш годинник?»-«У тітонькиІ» '" О, як це сум
но, коли доводиться так відповідати. Мимоволі рука раз 

у раз тягнеться до жилетної кишені, у самотній притулок 

втраченого супутника, та, на жаль, його оселя порожня 

і безлюдна. Бурі нашого сторіччя спустошили ЇЇ, і ось ко
ли спадає вечір, а за ним - ніч, і зорі вкривають небо, і 

довжелезні тіні лягають на гори й долини, неначе приви

ди Оссіанових героїв 3\ і ви скидаєте кальсони, лягаю
чи спати, і берете годинникового ключика, щоб вико

нати стародавню звичну роботу з ретельністю, гідною 

дядечка Тобі чи Т рістрамового батька 35 - як рап

том ви злякано здригаєтесь, бо ж, о горе, старий вір

ний супутник 

у ломбарді в Пампелуні, 

Хоч бу ла то річ спадкова, 
З срібла чистого відлита 29. 

«Жаль жінкам в біді героїв». Дочка Атта Т ролля 
ладна заридати; тяжкі зітхання вилітають з ЇЇ кошла

тих грудей, коли вона помічає блідість мандрівного лица

ря; вона, звичайно, вбачає в ній світову скорботу; тра

гічні риси у виразі обличчя героя здаються їй відбли

ском тієї безмежної печалі, що затьмарювала колись 

обличчя Пріама або твоє, - о прекрасний страстотерпець 

Одіссей І - бо, на жаль, чарівна ведмедиця, ця чотири

нога лілея Піренеїв, занадто наївна, занадто недосвідче

на, щоб припустити, що пан Шнапганський може суму

вати з таких тривіальних причин, як безгрошів' я чи туга 

'" у Франції «тітонькою» називають ломбард. 
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за годинником з чистого срібла, залишеним у пампелун

ському ломба рді. 

Так, Єва любила свого Адама, Венера - свого Адо
ніса, Джу льєттонька - свого Ромео, Г ретхен - свого Фа
уста, а клишонога лілея, непорочна ведмедиця закохала

ся в славнозвісного лицаря Шнапганськогоl 
Ніжно муркочучи, вона піднімає догори свій роже

вий писок і чаРІвні лапи, випинає свої волохаті ПЕ'рса, і їй 

вже здається, що над нею з витонченою грацією галант

ного аристократа схилиться шляхетний лицар, щоб за

чати новий рід, який поєднає в собі всі переваги ведмедів 

та верхньосілезьких поляків - аж тут невдячний кавалер 

стрімголов дає драчки, залишаючи сердешну ведмедицю 

побиватися і проклинати той день, коли вона побачила 

цвіт людства; і, охоплена безутішною скорботою, ведме

диця, стогнучи, падає на землю. 

Треба сподіватися, що знайшовся тямущий ведмідь, 
у якого вистачило кмітливості утішити нещасну ... 

Коли наш лицар досяг вершини Піренеїв, він зупи
нився, глибокодумно заклавши руки в кишені штанів. 

Обличчя його набрало досить кислого виразу; він жа

дав би, щоб боги перетворили його на волинку або пода

рували йому тисячу фрідріхсдорів - останнє було б для 

нього найбільш бажаним. «Дон-Карлос зазнав поразки, 

що ти робитимеш далі?» запитував сам себе Шнапган
ський, збентежено пог лядаючи на свій благенький фрак. 

«Твоєю військовою касою заволодів Еспартеро, твій го

динник висить в пампелунському ломбарді, а душа твоя 

сховалася в п'яти ... Гроші, годинник, серце - все пропа

лоl Чи поїхати в Англію і там пити з лордом Брумом36 

бренді з содою? Чи, може, податися в І талію і поневіря
тися там серед жебраків, чи повернутися в сілезьке мі

сто О. і дозволити лакеям графа С. відлупцювати себе?» 
Пан Шнапганський ставав дедалі похмурішим; він ще 
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більше насунув капелюха на лоба, ще глибше встромив 

руки в кишені і пильніше втупився в землю. 

Наш лицар був у такому настрої, в якому людина 
починає здаватися собі надзвичайно смішною. Його бла~ 
городіє слабував на ту фатальну хворобу, яку зачала 

колись по обіді богиня нудоти з довготелесим, худим, як 

тріска, анг лшцем. Пан фон-Шнапганський хворів на 

сплін. Наш герой за чотири добрих гроша запродав би 
свою душу дияволу, більше того, йому було б зовсім 

байдуже, якби у нього вирвали без усякої потреби KYT~ 

нього зуба; коротше кажучи, у високородного лицаря зу

божів і розум, і гаманець. 

«I.Uo я одержав за мою службу у Дон-Карлоса?
розмірковував далі лицар.- Яка мені користь з того, що 

я бився, як чесний ландскнехт; що принесла мені гонитва 

за славою і почестями, цими найпримарнішими з усіх 

земних благ? О сер Джон37 , ти мав рацію - славу не 

з'їси і не вип'єш; та що там, нею навіть не можна заря~ 
дити пістолет, щоб пустити собі кулю в лоб. Якби я Ha~ 

родився простим мужиком, я б обробляв своє поле і не 

нарікав би на свою долю. Якби мені СУДИЛОСЯ народитися 

звичайним бюргером, я б ЩіЛИЦЯМИ зганяв на моїх під~ 

майстрах злість за всі мої невдачі; якби я пішов по Hay~ 

ковій лінії, я б програвав процеси, заліковував би до 

смерті хворих, плі в би з висоти кафедри несусвітні дyp~ 

ниці і почував би себе щасливою людиною! Жадоба сла

ви - ось що спокушало мене. Мені здавалося, що я COH~ 

це з неба дістану, а я не спіймав навіть блукаючого BOГ~ 

ника. Хіба слава не є те ж саме, що фальшива монета 
в руках дитини? Дитина гадає, що може купити за цю 

монету всі скарби світу, аж з'являється хитромудрий 

крамар і, голосно сміючись, хапає молоток і прибиває 

фальшиву монету до стола. О, слава - це красивий кат, 

який з жартами ta побрехеньками тягне на шибеницю 
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свою жертву, а потім вибиває з-під неї драбинку, і не

щасний гойдається на шибениці слави, не торкаючись 

ногами землі, а головою - неба. Хай будуть прокляті 

химерні мріїІ» 

Отаку нісенітницю плів шляхетний лицар, і хто знає, 
що скоїлось би з ним, якби боги не зглянулися на нього 

і не послали дрібний дощик, що дедалі збільшувався і 

кінець кінцем перетворився на зливу, зросивши гори й 

долини і наскрізь промочивши діряві чоботи Шнапган

ського, що освіжило і повернуло його до дійсності. 

Відчувши на серці полегкість, він попрямував униз, 

до Франції. 



УІ 

БРЮССЕЛЬ 

Піренеів благородний ли

цар спустився до Франції, 

а з Франції поспішив до 
Бельгії. «Лицар наш почав 
писати»~8. І справді, ми 

бачимо винахідливого юн

кера в Брюсселі за писан

ням своїх мемуарів. 

Так робили всі видат

ні мужі: стомившись від 

життєвих бур, вони усаміт

нювалися в якомусь тихенькому закутку і в ту ж саму 

руку, що досі тримала шаблю, маршальський жезл чи 

скіпетр, брали перо і викладали пережите на папері. 

Навряд чи треба запевняти читача, що в цих мему

арах немає нічого подібного до наших нарисів про пана 

фон-Шнапганського. Його благородіє надто скромний, 

щоб увічнити, на ПОДив нащадкам, усі свої славнозвісні 

пригоди. 

Любов, яка ніколи не залишала благородного лица

ря, проходить червоною ниткою також і через брюссель

ський період життя нашого героя. Адже жінки повинні 
колись любити; Шнапганському це було відомо. Інакше 

й бути не може, в цьому Їх покликання. Жінка не лише 
любить довго, вона любить безмежно і випиває чашу 

кохання до дна. Жінка може любити тебе, навіть коли в 
тебе подерті штани, а твій сюртук перетворився на лах

міття, коли крізь дірки твого капелюха вічне сонце кидає 
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свої промені на TBO€ здичавіле обличчя бродяги; так, те
бе й такого любитиме красуня, бо вона може плакати 

над тобою, вона цілуватиме тебе, і ти будеш щасливий І 

Мої читачі вже, певно, помітили, що Шнапганський 
завжди залиця€ться до заміжніх жінок. fvl0лоді дівчата 

його цікавлять мало. В Брюсселі шляхетний лицар почав 
упадати коло дружини відомого бельгійського художника. 

Чоловік був у неї під черевиком. Але бути під череви

ком - це принаймні хоч солодке рабство. Воно Ma€ лише 
ту ваду, що ніжний чоловік на винагороду за свою су

мирну покірність здебільшого одержу€ не королівську 

чи громадянську корону, а таку окрасу голови, яку но

сять бистроногі володарі лісів. Справді, до чоловіків 

можна було б вжити тих самих найменувань, що й до 

оленів-самців. Через один рік «черевичного рабства» чо

ловіка-рогоносця можна було б титулувати «годович

ком», після закінчення другого року - «вилорогим». 

А після цього вже пішли б назви відповідно до кількості 

паростків на рогах, так що рогоносців називали б шР.сти

паростковими, десятипаростковими, шістнадцятипарост

ковими і т. д. До особливо визначних з цi€ї точки зору 

чоловіків можна було б застосувати навіть назви, вла

стиві ланям та лосям, аж до «гіллясторогий». 

«Велика важниця, якщо чоловік носить рогиІ
часто говорив сам собі шляхетний лицар, коли йому 

траплялось спускатися у нижчі прошарки суспільства. -
Адже такий двоногий шістнадцятипаростковий рогоно

сець !Це може після полудня відвідувати біржу чи вве

чері казино, і ніхто не кепкуватиме з нього, бо майже 

скрізь він знайде товаришів по нещастю, баранів з жур

ливою посмішкою на обличчі, які пізнали життя й лю

бов і які надто добре знають, яка то халепа - мати мо

лоду дружину з іскристими очима, пружними персами і 

білими, немов алебастр, маленькими ніжками - ство-
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ріння, подібне до чарівної таємниці, розкрити яку могло б 

лише кохання, кохання спритного залицяльника, що 

не цікавиться ні біржею, ні казино і плює на всіх закон

них чоловіків, одним словом, кохання хвацького дворя

нина, такого, як я, лицар Шнапганськийl» 

Дружина художника зг ляну лася на нашого лица
ря. До меланхолії, якою був пройнятий погляд пана 
Шнапганського кожного разу, коли він згадував про 
лакеїв графа С. з сілезького міста О., і до романтичної 

блідості безгрошів'я, яке, власне кажучи, ніколи не 

залишало його, приєднався властивий письменникам ба

гатозначний вираз обличчя, так що особа благородного 

лицаря справді викликала до себе великий інтерес і все 

більше примушувала дружину художника розмірковува

ти над тим, чи не пора вже увінчати голову чоловіка му

ченицьким вінцем. Пан Шнапганський переслідував свою 

здобич з усією наполегливістю лицаря без страху і до

кору. 

Якщо пригадати, який досвід в галузі кохання вже 

мав благородний шукач пригод, то не важко зрозуміти, 

що він день у день досягав нових успіхів. Але в коханні 

як і в снах: у найвирішальніший момент обов'язково 

трапляється яка-небудь перешкода. Випадок, що цього 

разу зруйнував найсолодші сподівання нашого героя, був 

надзвичайно неприємний. 

ие трапилось у карнавальну пору, на маскараді. 
Славне місто Брюссель доклало всіх зусиль, аби тільки 
цим балом в оперному театрі довести, що в Бельгії вмі
ють наслідувати всі французькі звичаї, принаймні на

стільки вдало, наскільки це взагалі можливо для малень

кої Бельгії. Всі красиві жінки (а Їх в Брюсселі не густо) 
були присутні на балу в усьому своєму блиску. Я певен, 
що в жодній краіні природа не скривдила «прекрасну 

стать» так, як в Бельгіі. Підіть там в перший-ліпший те-
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атр, ви переконаєтесь, що ряди лож, неначе справжнім 

перловим намиетом, винизані головами медуз. У корін

них фламандок такі масивні форми, яких не повинна до

зволяти собі ні одна жіноча істота. Валлонок, хоч вони й 

чорносжі та жваві, як француженки, дуже псує поганий 

колір обличчя. Якщо ви поцікавитесь у Льєжі вродли
вими жінками, то почуєте у відповідь: «О, їдьте, par 
ехетрlе*, в Брюгге, там знайдете ще багато іспанської 
крові». Запитайте в Брюгге про красивих дам, і вони 
скажуть: «Завітайте до Льєжа, там переважає францу

зька порода». На жаль, я не знайшов в Бельгії ні фран

цузів, ні іспанців - лише бельгійців; rien que сеlа**. 

В усякому разі, бельгійці вродливіші за бельгійок. 

В r олландії - якраз навпаки, принаймні в r оллан
діі у власному розумінні цього слова, в класичній краіні 

торговців кофе і цукром. Там чоловіки від безпутного 

життя в портових містах або схудли, перетворившись на 

справжні скелети, і нагадують голодних хортів, або, до

сягши похилого віку, відростили собі черева і настільки 

погладшали, що треба довго вдивлятися, доки в цій купі 

м'яса знайдеш які-небудь людські риси. Зате голландки 

майже всі гарненькі, у них біляве волосся, очі кольору 

небесної блакиті, сніжнобіла шкіра; шкода тільки, що від 

постійного користування вугільними жаровнями та гріл

ками вони часто-густо мають надзвичайно великі ноги. 

Проте голландка може бути красивою і милою, і коли її 

червоні губки белькочуть слова цієї огидної мови, яка в 

устах мужчини скидається на скрип і брязкіт сукноваль

ної фабрики, то ви здивовано зупиняєтесь і знову пере

конуєтесь, що в чарівних устах все звучить прекрасно

навіть голландська мова. 

Само собою зрозуміло, що пан фон-Шнапганський 

* Наприклад (франу.) . 
•• Тільки й усього (франу.). 
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з'явився на балу брюссельської опери в усій своїй лицар
ській красі і немало був заклопотаний тим, щоб кожну 

більш-менш путню маску розглянути з голови до п'ят. 

Розглядати танцюючих - це справжня естетична насо
лода і водночас насолода природою. Танець дає нам змо

гу не тільки побачити деякі потаємні принади, милува

тися якими еп mtsse" ми рідко маємо нагоду через уда
вану доброчесність нашого століття, ні, ритмічні, в такт 

мелодії рухи танцюючих доводять нам, що ті чи інші ча

стини тіла здатні, крім звичайної діяльності, ще до зовсім 

іншої; отож, коли ми бачимо, як дорослі люди, немов 

малі діти під час свята, стрибають перед нашим носом, 

ми несамохіть миримося з нашими буденними вражен

нями. 

Однак вивчення мистецтва і природи на брюссель

ському балу має, звичайно, свої межі, і наш лицар скоро 

закінчив би свої дослідження, якби одна напрочуд гра

ціозна і жвава маска не привертала раз у раз його ува

ги. Показуючи то неповторно мініатюрну ніжку, то 

випещену ручку, то чарівної форми шийку, з якими не 

могли зрівнятися принади жодної з присутніх дам, таєм

нича незнайомка зуміла на довгий час прикувати до себе 

увагу нашого лицаря. Марно силкувався він впізнати під 

маскарадним костюмом яку-неб'уД1> знайому даму: його 

настійливих спостережень вона уникала з таким загадко

вим виглядом, а на зухвалі його запитання давала такі 

двозначні відповіді, що він зрештою переконався: його 

інтригує зовсім незнайома жінка. 

Принадні сть такої гри тільки зростає від опору, який 
ви зустрічаєте. Осідлати смирного коня - немудра річ, 
приборкати баского скакуна - найвища насолода. Слаб

кий прагне поступливості й покори; хоробрий БO€ЦJJ-

• в повній мірі (франу.). 
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опору й перемоги. Слабкий зазнає насолоди лише один 
раз, хоробрий - тисячі разів, бо кожна бодай найменша 

перемога над опором є водночас миттю насолоди, вище 

за яку може бути лише блаженство остаточної перемоги. 

Прагни опору - і ти будеш мужчиною, навчися перема
гати жінок - і ти підкориш собі цілий світІ 

Як на біду, пан Шнапганський не був схильний зво

лікати з любовним наступом хоч на одну ніч. Чи тому, 

що він втратив усяку надію, чи, може, тому, що в подіб

них місцях він звик швидше досягати успіху, так чи 

інакше йому нарешті остогидло цілий вечір ловити об

лизня; отож коли фатальна маска, глузливо посміхаю

чись. промайнула поблизу нього, наш герой раптом за

був, що він не в Верхній Сілезії, а на балу, хоч правда, в 
беЛЬ1'ійському, та все ж цивілізованому місті, і - хоч 

вірте, хоч ні - наш лицар схопив таємничу незнайомку 

за маску ... 
Вражена такою зухвалістю, дама остовпіла, скрик

нула, і одразу сорок чи п'ятдесят масок з'юрмилися на
вколо дами та лицаря. Тимчасом маска красуні спадає, і 

наш лицар з жахом впізнає дружину бельгійського 

художника. 

Нещасний чоловік її, що досі ходивdеgulsе еп quel
qu'un qui s'embete а mort*, також прибіг на гвалт. 

Він крадькома стежив увесь вечір за незнайомим ли

царем і своєю дружиною; вже кілька годин він відчу

вав, що у нього ростуть роги, і з радісною люттю глави 

сімейства, що уник ганьби, він кинувся на нашого ли

цар". 

Розігралася сцена, якої, мабуть, нікому ще не трап

л·ялося бачити в Брюсселі. Пан Фон-Шнапганський не 
може второпати, як це брюссельські буржуа насмілюють-

* з виразом людини. що вмирає 3 нудоти (фраку.). 
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ся так докучати йому. Він називає своє ім' я, свій титул ... 
- Je т 'en f .... I* - гарчить супруг, скаженію чи не

мов олень у шлюбну пору, а хор підхоплює: "Оиі, 
monsJeur/ ОиІ, monsleur/"** - зовсім як в першій 
діі «Севільського цирульника» 39. 

Шнаl1ганський дає свою візитну картку ... 
- J'aural ta carte dans та росЬе et tol la mlen ne 

sur ta flqure!***. 
-Оиі, monsfeur;'Oui, monsleurl 
Скандал все зростає, аж нарешті сотня випещених 

рук на чолі з кулаком художника здіймається, щоб роз

терзати нашого лицаря, і тільки покваплива втеча вря

тувала нашого героя від найнеприємнішої розв' язки, яку 

тільки може мати пригода. 

* Плювати мені на це! (франц.). 
** Так, добродію І Так, добродіюl (франц.) . 
••• Твою картку я заткну в кишеню, а мою напишу на твоЇЙ 

пицil (франJJ,.). 



УІІ 

ГЕР ЦОГ К. 

Брюсселі наш герой зазна
вав особливих невдач. 

Ледве врятувавшись від 
розправи бюргера, він по

трапив до рук ще більш 

розлюченого аристократа. 

Лицар був сам винуватцем 
свого неПJастя, бо своєю 

пихою, своєю чванливістю, 

коротше кажучи, своїм 

шнапганізмом він обурював 

усіх проти сеОе. Особливо ненавидів його в той час один 
француз, герцог К. 40, який не раз говорив багато-

значну фразу: «Ну, хай він тільки попадеться мені в ру
ки ... » - і герцог супроводжував свої слова красномов-

ним жестом. 

Герцог К., якому, на своє нещастя, не сподобався 

наш лицар, був дуже гречний і вельми порядний чоло

вік, до речі кажучи, високий - більше шести футів

на зріст і близько половини цієї цифри в обхваті ... 
Антипатія герцога К. не пройшла повз увагу на

шого лицаря; однак чи то він гадав, що великі пси 

ніколи не зачіпають цуценят, чи, може, навіть вважав 

великих псів боягузами, - в усякому разі, він намагався 

залякати велетня герцога своєю пихою, і тому в його 

присутності завжди подвоював її. 

Якось вони зустрілись в світському товаристві. 
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Зайшла мова про війни, походи, битви і, нарешті, про 
дуелі. 

Скільки у вас уже було дуелей, лицарю? - бай
дуже запитав герцог. 

- Безліч,- відказав Шнапганський,- та, власне, 

мені не слід було б ніколи битися на дуелі, бо кожний, 

хто в такій же мірі, як я, переконаний, що неодмінно по

рішить свого супротивника, той вчиня€ мало не звичай

нісіньке вбивство. А все ж таки битися на дуелі для 

мене - насолода. 

- Он як,- промовив герцог ,- це ж чому? 
- Бачте,- пояснив лицар, - коли я хочу помсти-

тися, то я викликаю мого супротивника битися на шаб

лях - et il est ип homme mort*. Якщо ж мені хочеться 
лише покарати його, то я пропоную йому стрілятися на 

пістолетах, car je suis sur de loger та Ьаllе ои je veux. ** 
- Он як,- знову недбало кида€ герцог якнай-

чемніше відкланю€ться. 

Невдовзі по цій розмові до Брюсселя завітала 
славнозвісна піаністка, мадам П. 41, і tous les Ьеаих*** 
наввипередки намагалися привернути до себе прихильну 

увагу прекрасної музикантки. Один посланник, граф ... 42, 

на той час іще парубок, був серед найперших претенден

тів. 

Одного чудового дня апартаменти посольства були 

розкішно уквітчані, кімнати - яскраво освітлені безліччю 

вогнів; для гостей була влаштована лукуллівська вечеря. 

Хто ж мав з'явитися на цей банкет? Яка-небудь висо

кість чи, може, величність? Аж ніяк: просто чарівна кон

цертантка. Всі денді, світські леви, завсідники модних 

• І він прнречений на смерть (фраНJj.) . 
•• Бо я певен, що моя куля влучить саме туди, куди я захочу 

( фраНJj.) . 
••• Всі жуїри (фраНJj.). 
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салонів, коротше, увесь фешенебельний звіринець сто

лиці був запрошений на цей раут. Серед гостей були 

також наш лицар, герцог К. та один полковник С., ста
рий рубака, який прожив усе своє життя серед солдатів, 

посивів у боях і тому почував себе в казармі незрівнянно 

краще, ніж в салоні. 

По вечері, коли від шампанського зашуміло в голові, 
а кава мала вигнати звідти рештки здорового глузду, 

дами залишили зал, а мужчини зібралися в курильному 

салоні. Герцог, який, напевно, досить-таки нудився в 

цьому товаристві, підсів до рояля і почав щось награвати. 

Мабуть, Шнапганський народився під нещасливою зір
кою, бо він опинився тут же, в безпосередній близькості 

від герцога. 

Нещасний Шнапганськийl Уього разу він зовсім 
розперезався, немов його чорти за язика тягли; не ми

нуло й п'яти хвилин, як він почав кидати настільки ж 

зухвалі, наскільки й дошкульні дотепи про гру герцога, 

особливо підкреслюючи, що він, Шнапганський, ніяк не 
второпає, як це можна такими здоровенними руками гра

ти на роялі, не боячись розбити вдрізки всі клавіші. Піа

ніст Л. 43 , який передчував, що вся ця історія добром не 
скінчиться, поквапився розтлумачити нашому лицареві, 

що, мовляв, великими руками можна добре-таки грати, 

що він знає багатьох віртуозів, які ... і т. д., але Шнап

ганський невгавав. Схиливши набік чепурну кучеряву 

голову, недбало попихкуючи сигарою, він вкрай зне

важливо схилився над роялем і продовжував вправ

лятися у жартах, відповідаючи на всяке дружнє втру

чання з боку гостей новими, ще дошкульнішими до

тепами. 

Герцог, що до останньої хвилини зберігав цілковитий 

спокій, відчув нарешті потребу покласти край зубоскаль

ству лицаря. Кілька легких натяків, спрямованих на це, 
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потонули в глузливих дотепах Шнапганського; тому гер

цог був змушений висловитися трохи ясніше, і коли наш 

герой знов кинув фразу, яка своєю люб'язною зухвалі

стю перевершила все раніше ним сказане, герцог урочисто 

підвів голову і промовив рішучим тоном: 

- Чи відомо вам, лицарю, що я можу грати також 
ОДИН такий собі вальс, якому ніхто не може протистояти? 

Так от, коли я граю YbOZO вальса, то танцюють уже по
моєму! 

Але пан Шнапганськии так розперезався, що навіть 

і YbOZO не зрозумів. Герцог замовк. Лицар же продов
жував своє, і на обличчях гостей, які стояли поблизу, 

можна було виразно прочитати, що почували вони себе 

досить-таки ніяково. Хто знає, як довго назрівала б у 
цей вечір катастрофа, коли б сердешний старик-полков

ник, про присутність якого ми вже раніше згадували, не 

дав раптом зовсім непередбаченого і надзвичайно кумед

ного приводу до бурі. 

Ми повинні признатися, що ми трохи збентежені: 
навряд чи вдасться нам розповісти цю історію так пов

чально, як вона відбулася в дійсності. Збентеженість лю

дей виявляється по-різному. Один червоніє, другий опус

кає очі долу, третій зніяковіло кахикає, четвертий закла

дає в ніс понюх табаки. Наша збентеженість полягає в 
тому, що ми несподівано уриваємо на півслові розповідь ... 

Один вестфалець поїхав до Англії. Як і всім вест

фальцям під час подорожі, йому в дорозі не щастило: 

в Кельні він загубив свою парасольку, в Остенде в нього 
було вкрадено плащ; в Дуврі він, сходячи з корабля, 
шубовснув у море, на митниці у нього конфіскували че

модан з сигарами, візник здер з нього безбожну ціну

тож не дивно, що наш вестфалець змерз, як цуценя, і 

вкрай занепав духом, поки ПfЮбув на Норфольк-стріт 44, 

Стренд, Лондон. Норфольк-стріт - тихий, немов старе 

5 Георг Воерт 6!) 



кладовище, відлюдний провулок. Попросивши найгіршу 

кімнату, за яку він, певна річ, мусив заплатити стільки 

ж, скільки й за розкішний номер, з'ївши з поданої йому 

баранини та яловичини мікроскопічну порцію, якою не 

можна було б нагодувати і канарейку - при цьому він 

керувався не стільки турботами про стан свого здоров' я, 
скільки економічними міркуваннями,- і, звичайно, за

плативши за це ту ж ціну, що й за обід, розрахований 

на велетня Голіафа, наш мандрівник простягся на своєму 
дорогому, але паскудному ліжку і, побожно склавши ру

І,И, почав молитися богу всевладному і всевидющому, та, 

не проказавши молитви до кінця, захропів, як і багато 

праведників до нього. Прокинувшись другого ранку, він 

простягнув руку за годинником і пересвідчився, що го

динник обрав шлях всього земного, той шлях, яким ра

ніше пішли від нього парасолька, плащ та чемодан; тому 

наш друг боязко прочинив двері кімнати і тремтячим 

голосом запитав: 

- Пане кельнер, чи не скажете ви мені, котру го

дину зволив пробити годинник? 

- Three o'clock!* - гаркнув кельнер. 

Було три години після полудня. Густий, хоч ножем 

ріж, туман, який обгорнув усе місто, збив наївного вест

фальця з пантелику, він подумав, що зараз три години 

ранку; отже, само собою зрозуміло, що він, як і належить 

Еихованому чужинцеві, знову заліз нишком під ковдру і 

спав до другого дня, хоч і прокидався кілька разів од 

тяжких сновидінь, і - оскільки густий туман все ще сто

яв над містом - проспав би, напевно, ще й третій день, 

якби нестерпний голод не примусив його набратися хо

робрості і по чвалати в загальну їдальню. 
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стріли такими чудними поглядами, що він, згадавши свій 

плащ, парасольку, чемодан і годинник, раптом відчув 

справедливу тривогу за свій фрак і штани. Зважаючи 

на цю обставину, він мужньо вирішив зректися жаданого 

сніданку, негайно розрахуватись і якомога швидше виЇ

хати звідси. Уе рішення здалося йому найбільш прийня

тним. Не без остраху наблизився він до іншого чужинця, 

якого він прийняв за хазяїна, і з усім самовладанням, на 

яке він тільки був здатний, запитав, тримаючи золоту 

монету в руці: 

How much?* 
Тисяча чортів!- обурився той, засукуючи ру

кава, і напевно кинувся б на нашого вест фальц я з ку

лаками, якби сам власник готелю не втрутився своєчасно 

в цю історію, подавши зляканому мандрівникові рахунок; 

цей рахунок був short and sweet**: 

1. Supper · -- 3s. бр. 

2. Board апd lоdgіпg. · - 9s. 10р. 

3. \Vaiter · - 2s. -Р. 
4_ Boots and chambermaid · - 3s. -р. 

18s. 4p.**~ 

Вестфалець ще міг сяк-так стерпіти пропажу па

расольки, годинника, плаща і чемодана. «Вкраденим чи 

загубленим може бути все», говорив він собі. Але те, що 

з нього за одну вечерю та за одну ночівлю правили 18 
шилінгів і 4 пенси, або, інакше кажучи, 6 талерів, 3 сріб-

* Скільки? (ан2Л.) • 
•• Короткий і при€мний (аюл.) . 

••• 1. Вечеря - 3 шилінги 6 пенсів 
2. Харчування та кімната за дві доби - 9 шилінгів 10 пенсів. 
3. Офіціанту 2 шилінги -
4. Чистка взуття і покоівці - 3 шилінги -

р а з о м 18 шилінгів 4 пенси (ан2Л.). 
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них гроші і 6 Пфенігів прусською валютою - ні, це вже 
було занадто; наївний простак, ображений до глибини 

душі, з деяким обуренням зауважив: 

- Та що ви, пане господарю, це, коли ваша ласка, 

трохи забагато ... 
- Very moderate, sir!* 

Та годі вам, адже я спав тут лише одну ніч! 
- Two nights, if уои please, sir**! 

Побійтеся бога, я ж у вас нічого не Їв. 
- АІІ included, sir!*** 
- Ну, знаєте, стільки заплатити я ніяк не можу ... 
Але господар уже тримав у руці останній золотий 

свого постояльця; роздратовано кинувши йому здачу-

1 шилінг і 8 пенсів, хазяїн пішов, а вестфалець довго сил
кувався второпати, як це можна за 6 талерів, 3 гроші і 
6 Пфенігів проспати дві ночі протягом однієї ночі. Так ні
чого й не добравши, вестфалець пішов з готелю. 

Від Норфольк-стріт до собору святого Павла, за 

лондонськими масштабами, всього кілька кроків, тобто 

досить значна відстань. Тому минуло немало часу, поки 
наш вестфалець став перед величезним храмом; оскільки ж 

він ще не прочитав ранкової молитви, то з душею, спов

неною священного благоговіння, піднявся широкими 

сходами нагору і крізь відчинені двері вступив під велич

не склепіння чудового храму, створеного майстром 
Реном 15. 

- Four репее, if уои please, sir!****- промовив 

хтось, поплескуючи нашого приятеля по плечу. Вестфа

лець злякано озирнувся: 

- Та що ви, це ж церква ... 

• Дуже помірна ціна, серІ (анм.) . 
•• З вашого дозволу, дві ночі, серІ (аН1Л.) . 

••• Все внесено в рахунок, сер (аНlЛ.) . 
•••• Чотири пенси, будь ласка, серІ (анм.). 
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- Four репсе іо Ье paid, sir!* 
- Як же це так, в Мюнстері 46 я ніколи не платив 

за вхід у церкву. 

- Four репсе!** - втретє промовив причетник і, 
подібно до того, як хазяїн готелю з Норфольк-стріт, по

ставивши дві ночі в рахунок, здер-таки свої гроші,

так і причетник одержав свої чотири пенси: Їх вестфа

лець мусив кінець кінцем заплатити за вхід. З останнім 
шилінгом за душею і з найпалкішою молитвою в душі, 

яку будь-коли промовляв віруючий до всевишнього, наш 

вестфалець упав навколішки прямо на мармурову під

логу. Важко сказати, скільки часу тривала б його бесіда 

з господом богом, якби раптом через усю церкву не про

мчав причетник, розмахуючи низкою ключів, а за ним

цілий хвіст чоловіків і дам. Вестфалець сторожко озир

нувся. Ц!о це мало означати? Чи не замикають часом 

церкву? Злякано скрикнувши, він схопився на рівні но

ги і так прудко кинувся товариству навздогін, що не

вдовзі опинився найближче від усіх до причетника. Так 

і єl Заскрипіли засуви, з гуркотом зачинилися двері: 

- Опе shilIing, if уоu please, sir!*** 
у вестфальця був такий вигляд, немов його вдарив 

грім. 

Не може бутиl Невже тут платять і при виході з 

церкви? 
- Опе shilling іо Ье paid, sir!**** 
- Та що ви, в Мюнстері 46 я зроду-віку не платив 

грошей, виходячи з церкви. 

- Опе shilling!***** 

• Платіть чотири пенси, сер! (анц.) . 
•• Чотири пенси! (анм.) . 

••• Один шилінг, будь ласка, сер! (анtЛ.) . 
•••• Платіть один шилінг, сер! (анtЛ.) . 

••••• Один шилінг! (анtЛ.). 
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иі слова причетник промовляв з такою англікан
ською гідністю, з такою безмежно категоричною єпіско

пальною величчю, що бідолаха вестфалець з переляку 

ледве втримався на ногах і мимохіть витяг з кишені сво

го зеленого плюшового жилета останній, ой леле, шилінг. 

Так воно, мабуть, було вже заведено, бо всі інші також 
заплатили. Уладнавши справу, причетник кинувся далі. 

Вестфалець не відставав од нього ні на крок, коліна його 

дрижали, він захекався; охоплений страхом, збентежений 

німець спочатку не помітив, що вони піднімаються по 

східцях на дзвіницю замість того, щоб спускатися вниз, 

до дверей церкви. Минувши перший поворот, він злякано 

став. Його знову обдурено! Він хоче повернути назад
та де там; щонайменше з двадцятеро чоловік ідуть за 

ним угору по сходах; розминутись з ними немож

ливо: прохід занадто вузький. "Follow mel"* репетує 
причетник; »Оо оп!"** галасує позаду натовп, і не

щасний мусить іти далі, з одного східця на другий; він 

стогнав і кректав, та що вдієш, ліз все вище, аж поки, 

нарешті, зовсім упрівши, не опинився під самісіньким ку

полом. 

Тимчасом сюди надійшли й ті, що були позаду; зчи

нилася тиснява, всі штовхали одне одного, і наш вестфа

лець змушений був стати на невеличку приступку, яка 

давала змогу досягти найвищого отвору в куполі. дістав

шись всередину купола, всі з'юрмилися біля дахових ві

кон та люків; вільним лишився тільки отвір, до якого 

ближче від усіх стояв наш приятель, отож йому на ми

гах пояснили, щоб він оглянув через отвір місто і потім 

надав цю можливість іншим. Він слухняно вхопився за 
виступи з обох боків отвору і, підстрибнувши, висунувся 

70 

• Ідіть за мною І (анzл.) . 
•• 1 !tiTb даліl (анzл.). 



до пояса над дахом, тримаючись на руках і безпорадно 

дригаючи ногами в повітрі. 

Wo за видовище! З тихої ВеСТфалії раптом потра
пити на самісінький вершечок собора святого Павла! Хо

лодок перебіг поза спиною нашого приятеля: залитий 

щедрим сонячним промінням, перед ним розкинувся ве

летень Лондон. Раніше вестфалець через густий туман 

міг помітити лише те, що можна було розглядіти на від

стані шести кроків. 

Поки він молився на мармурових сходах церкви, ві
терець розігнав туман, і тепер всі споруди неосяжного міс

та виступили з вогкої імли, чітко вирізняючись грандіоз

ними контурами на безхмарному горизонті. Ось Йоркська 
колона, он там - колона Нельсона, вежі Вестмінстерсько

го абатства, Сент-Джеймський палац, дерева Гайд-парку, 

а далі, скі.\ьки сягало око, палац за палацом тягнулися 

в безкраю далечінь. Якщо поглянути В іншу сторону, 

видно Сіті з безліччю звивистих і заплутаних вулиць і 
провулків, де в будинках під гострокінцевими дахами 

повним-повно всяких скарбів з усіх куточків землі; ця 

частина міста була ще наполовину оповита синявим дим

ком, який темною масою котився все далі, вкриваючи 

навколишні поля. А онде - Темза. На блакитній по
верхні ріки, куди не глянь - від самого Тоуера 47 до бурх

ливого моря, - сніжнобілі вітрила та щогли - справжній 

ліс! До самого купола долітав гуркіт возів, гомін пішохо

дів, грюкіт майстерень і якась дивна стоголоса суміш різ

номанітних звуків: стогін, крики, гарчання, хрип, стуко

тіння. Від усього цього у вестфальця запаморочилося в 

голові, і він гарячково вхопився за віконну раму; де вже 

було там думати про загублену парасольку, про вкраде

не пальто, про втрачений годинник, про конфіскований 

чемодан, його вже не цікавив ні рахунок власника готелю, 

ні плата за вхід до церкви, ні останній шилінг,- він ні 
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про що більше не думав, а лише дивився, вирячивши очі, 

роззявивши рота, принюхуючись і прислухаючись до 

всього навкруги, він дивувався, лупав очима, а тимчасом 

сили його через незручне положення тіла все більше ви

черпувались, так що він кінець кінцем не знав, чи падати 

йому назад і, таким чином, гепнутись на голову якій-не

будь дамі, чи, навпаки, стрибнути вперед і, отже, скру

тити собі в'язи; і ось, коли перед його очима пішли жов

ті й зелені кола, коли холодний піт зросив його чоло і він 

здригнувся всім тілом, в цю мить мати Природа несподі

вано видавила з нього один інтимний звук, що, немов 

пістолетний постріл, лунко прокотився під куполом со

бору, і бідолашний вестфалець, неначе мертвий, упав 

униз, в юрбу своїх супутників, що кинулися врозтіч на 

всі боки; падаючи, він, безперечно, скалічив би кілька чо

ловік, якби згаданий звук не прогримів так вчасно, так 

повнозвучно ... але повернімось до Шнапганського. 
З старим полковником С. трапилось те ж саме, що і 

з нашим вестфальцем. Розкішна вечеря, вино, яскраве 

освітлення, задуха, музика - все це спричинилося до 

такого збудження, якого він не відчував у найзапек

ліших-сутичках. Коли ж йому довелося потрапити в ку

рильну кімнату і почути розмову між лицарем та герцо

гом, розмову, що ставала дедалі пікантнішою і ущипли

вішою, коли він помітив розгубленість усіх присутніх, 

яку він, до речі, не зовсім зрозумів, коли з кожною хви

линою· ставало все ясніше, що він тут, власне кажучи, 

зовсім не на місці,- в цю мить його спіткала така ж доля, 

як і вестфальця на куполі собору святого Павла: в голові 
йому запаморочилося, перед старечими очима попливли 

рожеві та червоні кола; полковникові здавалося, що він, 

як і вестфалець, бачить Темзу, Тоуер, Вестмінстерське 
абатство,- холодний піт виступив у нього на чолі, і те, що 

рискнув зробити вестфалець високо над Лондоном, те 
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саме трапилось і з старим полковником в салоні вибра

ного брюссельського товариства: 

- Брррр - умl- І всі здригнулися з переляку. !Je 
сталося! Але присутні мали надто багато Ьоп sens* в 
голові, щоб гудити бідолашного старика за мимовільну 

провину; всі вже були схильні, стримуючи посмішку, 

обійти мовчанкою неприємність, що трапилася з поваж

ною людиною, як раптом пан Фон-Шнапганський необе
режно наслідував приклад старого полковника і негайно 

видавив з себе такий самий звук ... 
Катастрофа, яка назрівала весь вечір, нарешті вибух

нула. r ерцог обірвав гру на роялі страшенним дисонан
сом і, рвучко підвівшись, звернувся до полковника і до 

лицаря: 

- Вам, пане полковнику, багато що можна пробачи

ти, бо вам необхідно пробачати; але ви, лицарю, один з 

найжалюгідніших мерзотників, які будь-коли існували на 

світі! 

В салоні запала мертва тиша. 

Лицар, до якого так недвозначно були звернені ці 
слова, хвацько надягає на голову капелюх, щоб скидатися 

на справжнього marquis leger**, підступає під са
.місінькиЙ ніс герцога і запитує: 

- Ви це говорите всерйоз чи жартома? 

- Я не звик, щоб до мене зверталися, не знявши з 

голови капелюха,- зауважує герцог, і в ту ж мить його 

рука так різко торкається щоки лицаря, що капе

люх його злітає високо вгору. Не задовольнившись цим, 
герцог хапає Шнаnганського, що аж поточився від удару, 

за комір, піднімає його своєю залізною рукою в повітря, 

трясе і крутить його так, що в того аж у голові зама

кітрилося, і промовивши: «А тепер починається вальс!», 

• Здорового глузду (фра'lЦ.). 
•• Вітрогона-маркіза (франц.). 
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відчиняє двері, виносить нещасного лицаря, немов шкод

ливе кошеня, з кімнати і спускає його вниз по сходах, 

після чого спокійно, наче нічого не сталося, повертається 

в курильний салон, де сидять розгублені гості, мовчки 

пог лядаючи одне на одного. 

Ми повинні визнати, що нас охоплює глибокий сму

ток, коли ми пишемо ці рядки. Наш біль цілком обгрун

тований: адже автор повинен жити і страждати разом 

з своїм героєм. 

Майже дослівно виписали ми основний зміст цього 

розділу із рукописів, які є в нашому розпорядженні. Те
пер перейдемо просто до закінчення. 

«Тільки-но повернувшись у салон,- говориться далі 

в наших записках,- герцог помітив капелюх лицаря. Він 

підняв його з підлоги і, промовивши ауес toute lа cour
toisie possible*: «Боже мій, адже лицар не може йти 

додому без капелюха», викидає його на сходи, слідом 

за його власником». 

Може, ви думаєте, що другого дня герцога вже не 
було серед живих? Ви помиляєтесь. Він живий і понині. 

Правда, секундант лицаря прийшов для проформи до 
герцога, щоб виробити умови поєдинку. 

- Боже мій, - байдуже сказав герцог, - лицар 

якось говорив мені кілька днів тому, що він обирає шаб

лю, коли хоче смертельно покарати кого-небудь. Я га

даю, що у нього є всі підстави покарати мене. 

Пригадайте тільки, що у герцога рука була надлюд

ської довжини, вісьмом чоловікам несила було зігнути 

її - бідний Шнапганський! Але як говорить наша ста
ровинна приказка: «Кому судилося теліпатися на шибе
ниці, той не втопиться». Хто знає, яка доля судилася 

Шнапганському! 

* з надзвичайною чемністю (франу.). 
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Перш за все до герцога завітав посланник, граф ... 
- О топ dieu, que faire?* І!!о скажуть, коли 

стане відомо, що в посольстві влаштовуються бали, де 

бувають присутні особи сумнівної репутації, де напи

ваються до нестями, П ••• , дають один одному ляпасів ... 
I,Uo скаже його величність! I,Uo скаже прем'єр! Я про
пав ... 

- Але, любий граф, чим я можу тут зарадити спра
ві? - чемно цікавиться герцог. 

- Мій найлюбіший, найдорожчий zepyo't, поясніть 
лицареві. ЩО ви не хотіли ЙОlО образити ... 

- Та чи можливо це? '- питає герцог, аж заходя
чись від реготу. 

- Адже це тільки для проформи ... 
- Ну що ж, якщо лицар задовольниться цим-

про мене, хай буде так. 

Так і було зроблено. 

Другого ранку обидва противники ЗlИшлися для ге

роїчного замирення. Шнапганський підійшов до герцога 
з лицарською урочистістю, обвішаний усіма своїми ор

денами, як іспанський мул дзвіночками. 

- Серед людей TaKOlO BUCOKOlO стану не може бути 

ніяких образ,- сказав лицар,- ЯКЩО ж вони й трап

ляються, то іх не можна РОЗlлядати ЯК такі. 

Герцог іронічно вклонився. 

Мемуари славетного лицаря Шнапганського були 
майже закінчені. Він покинув Брюссель. 

Невдовзі ми зустрічаємо його в Аахені. Глибоко за

мислившись, він сидить біля могили Карла Великого і 
грає ... в рулетку. 

• о боже, що робити? (франu.). 



УІІІ 

МЮНХЕН 

артярська гра -- чудова 

річ. 

Восьми- чи десятиріч

ним хлопчаком звичайно 

береш уперше карти в ру

ки одного довгого зимово

го вечора, коли гори вкриті 

снігами, а в коминку з 

таємничим шипінням та 

потріскам палає вогонь, 

виграваючи миготливими 

відблисками. 

діти -- Агнеса, Берта, Пауль та Маті ль да -- сидять 

круг столу і грають в «Чорного Петера». Хто програє, 

тому малюють сажею чорну риску на верхній губі; а 

Пауль програв тричі, і, одержавши третю риску, почи

нає плакати. Його беруть на сміх, а Агнеса обнімає і ці

лує Пауля, незважаючи на його чорні вуса, -- так в жар

тах і веселощах пролітає непомітно вечір, і немає кра

щої гри, ніж «Чорний Петер». 

Пан фон-111напганський теж грав, але не так скром

но. Як ми вже розповідали, він сидів поблизу могили 

Карла Великого в Аахені і грав у рулетку ... 
Зауважимо побіжно, що Аахен до останнього часу 

був зовсім невідомим містом. Лише недавно його відкрив 

і належним чином оспівав Генріх Гейне 48. Саме завдяки 
йому стали відомі красоти Аахена. Раніше люди мали 
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про них тільки невиразне уявлення. Було відомо лиш, 
що там помер і похований небіжчик Карл Великий, що 
навколишні селяни кожні сім років ходили на прощу до 

святої сорочки 49, а боннські студенти - щонеділі до зе

леного, мов свіжа трава, столу, де відбувалися азартні 

бої; селяни - щоб з покаянним серцем, здійнявши очі 

догори і впавши навколішки, вознести молитву і позбу

тися нужди й чистилища, а студенти - щоб у сяйві 

золотих своїх локонів стати перед зеленим вівтарем кру

п' € і по-справжньому зазнати нужди й чистилища. Ось 

все, що раніше було відомо всякій дитині про Аахен. 

А тепер? Всі знають кожного лейтенанта, який з'явиться 

на вулиці, знають орла над поштою, знають, чим за

ймаються в Аахені звичайнісінькі нещасні собаки, що 

нудяться знічев'я. Одним словом, все відомо до наймен

ших подробиць, і якби це достойне місто зазнало коли

небудь людської долі, якби воно загинуло від чуми, по

жежі чи голоду, то досить було б розкрити «Зимову каз

ку» Генне, щоб довідатись, які вказівки необхідно дати 
товариству по страхуванню життя і товариству по стра

хуванню від пожежі для відшкодування збитків, неза

лежно від того, хто зазнав шкоди: люди, будинки чи ху

доба. 

Ніколи ще Аахен не жив таким блискучим життям, 

як у дні перебування там пана фон-Шнапганського. Бла
городний лицар примусив аахенськии банк добре-таки 

труснути калиткою за честь, яку він виявив місту своїм 

візитом; поповнивши свою військову казну, він вирушив 

у Мюнхен. 
Треба сказати, що лицар подорожував не без трем

тіння і страху: хоч воно, правда, Мюнхен і не Берлін, де 
кожнии гвардійський лейтенант, показуючи на Шнап
ганського пальцем, міг запитати своїх товаришів, чи ІН' 

той це часом Шнапганський, котрий колись письмово 
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засвідчив, що він поводився зовсім недвозначно в горе

звісній любовній історії з Карлоттою, проте не виключа

лася можливість, що у баварському Вавілоні шляхетний 

лицар зустріне лакеїв графа С. з сілезького міста О., а 

пан фон-Шнаnrанський почував непереборну огиду· до 
дрючків цих хамлів. «І хоч би ти на крилах вранішньої 

зорі полинув за синє море, утік за тридев' ять земель-

все одно руки лакеlВ з сілезького міста О. зможуть і там 

дістати тебе!» ТЮ, розмірковував наш лицар, і, природ

но, ці побоювання призвели до того, що в Мюнхені 

Шнапганський не зважився одразу поводитися з вла

стивою йому зухвалістю. 

В усякому разі, він зробив гак, як зробила б усяка 

розсудлива людина, що діє у власних інтересах: він 

перш за все вжив заходів, щоб його появі в Мюнхені пе

редувала добра слава про нього. Таким чином ли
цар сподівався в якійсь мірі запобігти можливій небез

пеці. 

В цьому відношенні кмітливому юнкеру дуже при

далися видані ним мемуари. Розповідаючи про свої іс

панські пригоди, лицар змалював себе з найкращого бо

ку, борцем за віру та справедливість, справді вигідно 

урівноваживши таким чином непривабні події минулих 

років. 

Wоб спокутувати звичаиНl гріхи, нашому лицареві 
вистачило б і іспанських лаврів. Та пан Шнаnrанський 

розумів: він занадто великий грішник, щоб не вжити 

деяких надзвичайних заходів до свого порятунку. 

З цією метою він найняв декого з своїх старих іс
панських товаришів по службі у Дон-Карлоса, які після 

повернення з Іспанії заслабли на хронічне безгрошів' я, 

пославши Їх поперед себе до Мюнхена в ролі провісни

ків своєї слави, або, вірніше кажучи, в ролі флаконів з 

трояндовим маслом для поширення бажаного приємного 
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аромату. Найвизначнішими серед цих запашних флаконів 
слави були полковник королівської служби граф К.50 та 

колишній королівський генерал фон-Р., люди, що потре

бували грошенят в такій же мірі, як Шнапганський

приємного аромату хорошої репутації. 

Граф К. та генерал Фон-Р. були занадто чесними і 
сумлінними однокаШНlІками, щоб, діставши доручення, 

не. докласти всіх зусиль до якнайкращого його виконання 

і не заслужити чесно тих грошей, які вони одержували 

від свого хазяїна. Не минаючи жодного будинку, вони 

агітували, інтригували, і не пройшло й двох тижнів, як 

по всьому Мюнхену поширився аромат доброї слави най

заповзятливішого з усіх лицарів, - пахощі лаврів пана 

фон-Шнапганського. 

Нарешті, з·явився наш герой власною персоною - і 

над пив ною столицею, здавалося, забуяла друга весна. 

Чоловіки тремтіли, щоки жінок шарілися, а наш лицар, 

слизький, мов линок, улесливо вихиляючись, пурхав по 

всіх салонах. Можна без перебільшення сказати, що наш 

герой в цю мить святкував свій найблискучіший тріумф. 

Дозволю собі сподіватись, ПJО мої читачі звільнять 

мене від докладного опису тріумфів Шнапганського. До 
того ж змалювати благородного лицаря в цілковитій від

повідності до натури було б, мабуть, неможливо. Пан 
фон-Шнапганський прямо-таки випромінював з себе лю

б'язність і так і сипав брехнею; невдовзі він знову став 

самим собою і, милуючись з ранку до вечора на себе в 

дзеркалі, чемно вклонявся своєму відображенню і при

знавався сам собі в тому, що він є найвродливішим муж

чиною своєї епохи. 

На той час в Мюнхені жив у безпосередній близь

косТІ до найбільшого знавця мистецтв 51 серед усіх 

христолюбивих германців один собі герцог фон ... , люди
на, яку баядерки з Майнца та Кобленца зуміли оцінити 
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краще, ніж усі високоморальні дами нашої сучасності. 

Якщо вони в свій час і виставляли іноді за двері свого 
друга, який зберігав інкогніто, то це не велика важниця. 

Герцог знову мирився з своїми давніми приятельками, і 

простодушні городяни Майнца та Кобленца могли б 
розповісти багато пікантних історій про галантні приго

ди цього любителя житт€вих насолод. 

Під час свого перебування в Мюнхені герцог не міг 
не зустрітися з лицарем Шнаnrанським ... День у день 

доводилося йому чути розповіді про славетне мину ле на

шого героя, тож не дивно, що герцог від заздрості мало 

не луснув. Одного разу, коли його прославленого супер
ника знову всіляко вихваляли, герцог, недбало пощи

пуючи вусики, зауважив, що, беручи до уваги деякі епі

зоди колишнього життя шляхетного лицаря, важко пові

рити в його надзвичайну хоробрість. 

UЯ заява дошкульно вколола нашого бідного лица

ря в його сповнене радості серце, і як тільки він почув 

про це, то зажадав у герцога пояснення. Він зауважив 

герцогу, що це непорозуміння може пояснюватись лише 

незнанням справжнього стану речей; щождо його, шля

хетного лицаря Шнапганського, незрівнянної хоробрості, 

то її може засвідчити генерал фон-Р., компетентність 

якого, зрештою, не заперечу€ і сам герцог ... але нехай 
герцог спершу візьме назад свої слова. 

Герцог, цей улюбленець усіх баядерок Майнца та 
Кобленца, відмовля€ться, і з блискавичною швидкістю 

ця історія обліта€ всі салони. 

Пан Шнапганський опинився перед непри€мною не
обхідністю з усім невблаганним нахабством лицаря без 

страху і докору схопити герцога за барки. Виявивши, 

що герцог боягуз, він виклика€ його на дуель. 

We ніколи щаслива зірка нашого героя не С1lяла 
над ним так яскраво, як цього разу. Справа в тому, що 
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геруог не хоче битися на дуелі; посилаючись на своє ви

соке становище, він твердить, що в разі нещастя всі 

струмки та річки, переповнившись сльозами його підда

них, вийдуть з берегів і знесуть на своєму шляху будин

ки й виноградники, що його смерть може порушити рів

новагу в Європі і так далі і таке інше; коротше кажучи, 

чим більше герцог ухиляється від дуелі, тим сильніше 

козириться наш Фальстаф-Шнапганський, і коли нареш

ті герцог востаннє відмовляється від поєдинку, благород

ний лицар заявляє, що коли герцог має на думці й далі 

прикриватися своїм високим становищем, то йому дове

деться довіку сидіти в своєму герцогстві, оточивши себе 

китайською стіною, бо у всякому іншому місці він, бла

городний лицар, неодмінно відшмагає арап ником можно

владного суверена. 

Найбільший в Мюнхені знавець мистецтв 51, незрів
нянний бард, якому доповіли про ці слова, розгнівався 

не на жарт, і нашого лицаря знов спіткала невдача; хоч 

його, правда, і не викинули через вікно кеЛЬНСЬКОl'О со

бору, але назавжди випровадили з священної пивної 

держави його королівської величності. 
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ІХ 

ВІДЕНЬ 

ас то в моєму житті мені 

хотілося мати ворогів, без

ліч найлютіших ворогів. 

Ніщо не здавалось мені 

таким нудним, як бути в 

добрих стосунках з усім 

світом. А тепер, старію чи, 

я потроху починаю розу

міти, що моє прагнення, 

мабуть, таки здійсниться, 

так, я вірю словам дідуся 

Гете і задумливо вдивля
юсь у майбутнє. 

Ц!о принесе воно. мені? Хто буде моїм ворогом? Бо
ронь мене боже від жінок! 

О безсмертні боги, захистіть мене від жіночої нена

вистіl Карайте мене нещирими друзями, терзайте мене 

розлюченими кредиторами, нацьковуйте на мене всіх 

хортів літератури і всіх архангелів правосуддя - мені 

однаково; але не позбавляйте мене прихильності жінок І 

О, жінка може бути страшною! 
Г оре, якщо красуня заприсяглася помститись тобil 

Ти загинув; вона тебе знищить. l\10жеш сміятися, коли 
вона тупає своєю маленькою ніжкою; можеш сміятися, 

коли вона розлючено стискує свої лілейні пальчики в ку

лак; смійся, коли вона від гніву червоніє по самісінькі 

плечі; смійся, коли в очах ЇЇ спалахують вогники болю 

й роздратування; смійся, коли вона тр~мтячим голосом 



обвинувачує і проклинає тебе; ти можеш також сміяти

ся, коли вона - висока, струнка, владна, - гордо випро

ставшись, показує тобі в презирливій посмішці свої слі

пучобілі зуби. Так, можеш сміятися хвилину, місяць, 

рік; але прийде, нарешті, день, коли її гнів спостигне те

бе, коли вона жорстокою рукою схопить твоє тріпотливе 

серце, вирве його з твоїх нечестивих грудей і, тріумфую

чи, підкидатиме його, наче м'яч; так, гратиметься твоїм 

скривавленим серцем, немов м'ячем, аж поки воно, зне
силене, не зійде кров·ю, твоє нещасне кривавочервоне 

серце ... 
Пан фон-Шнапганський не мав щастя викликати до 

себе ненависть вродливої молодої жінки, але йому суди

лася набагато гірша доля: його зненавиділа жінка, що бу

ла колись молодою й прекрасною. 

З Мюнхена наш лицар подався до Відня. ие було в 

лютому 1840 року. Знову попереду нього, торуючи шлях 
своєму хазяїнові й повелителю, мчали граф К. та гене

рал Р., збанкрутовані товариші його по іспанській війні. 

Якщо вони в Мюнхені тільки нашіптували про славу 
Шнапганського, то у Відні вони намагалися чимдуж тру

бити про неї. Було знову вжито всіх заходів; граф К. та 

генерал Р. наввипередки вигадували найнеймовіРНІШІ 

авантюри. Сам Луве не спромігся вигадати для свого ка

валера цікавіших пригод, ніж обидва ландскнехти Дон
Карлоса - для хвацького юнкера. 

Але, набагато випередивши гасконади обох винахід

ливих герольдів, по усіх усюдах ширився такий поголос 

про нестерпну зухвалість нашого лицаря, про його без

соромність і нахабство, що вже задовго до прибуття 

Шнапганського у Відень там серед великосвітського то

вариства утворилася справжня ліга, яка твердо виріши

ла не приймати Шнапганського у себе, ба й уникати зу

стрічі з ним. Відома кожному історія з графинею с. 
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багато в чому сприяла цій загальній антипатії. Всі зди
вовано запитували себе, як це людина благородного по

ходження наважується з' являтись у вищому товаристві, 

коли їй щохвилини загрожує небезпека зустрітися з 

графськими лакеями і дістати прочухана; і з прихованою 

зловтіхою всі чекали на прибуття лицаря. Нарешті він 
з явився, вродливий, як завжди. 

Весь за модою він вдягся, 

НУ, а галстук наймодніший 52. 

Навряд чи міг би красень Бреммель 53, денді короля 

Георга IV, походжати по вітальні свого можновладця 
кокетливіше, ніж пан Шнапганський - вулицями Відня. 
Та ба, вся люб'язність нашого лицаря виявилася мар
ною. Даремно Шнаnганський підкладав міни одну за 
одною. Він витратив увесь порох свого нахабства постріл 

за пострілом, але так і не пробив бреш у віденському 

обраному товаристві. 

Єдина людина, лев віденських салонів, князь Х. на

решті зглянувся на нього і, можливо, з допомогою свого 

великого впливу спромігся б «проштовхнути» Шнапган

ського у вишукане товариство, коли б на нашого героя 

не впала раптом жахлива кара за юнацький гріх - гріх 

в стилі його прпгоди з Карлоттою. 

Маленька історія, що ми її зараз розповімо, так гли
боко коріниться у віденському житті, зачіпає осіб, на

стільки відомих в усьому світі, що ми, боячись бути не

скромними, відмовимося краще від усяких прикрас і су

воро дотримуватимемось написаних досвідченою рукою 

документів, що є у нашому розпорядженні. 

Справа в тому, що колись один такий собі пан фон

Шнапганський, під час свого перебування в Парижі, хва

стовито показував кільком своїм друзям портрет княги-
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ні М., дружини того державного діяча", який ще так 
недавно тримав у своїх руках долю стількох народів 

Європи, а в цю мить, можливо, відновлює за шаховою 
дошкою разом з старим тюільрійським лихварем 55 ту 

саму гру, яку він так ганебно програв нещодавно на по

літичній арені. 

Пан Шнапганський вихвалявся своїм успіхом у цієї 
дами. 

«Княгиня, досить поблажлива у тих випадках, коли 
хтось хвалився її любовними милостями, якщо вони 

справді були виявлені з ЇЇ боку, не могла, проте, аж ніяк 

припустити, щоб її репутація зазнавала шкоди, якщо во

на, княгиня, не діставала ніякої л ю б о в ної к О м

пен с а ці ї». 

Я наводжу цей уривочок дослівно з рукопису, який 

лежить передо мною, бо він сповнений занадто чарівної 

наївності, щоб можна було б хоч на йоту змінити його. 

Прошу вас взяти до уваги: княгиня протестує не проти 

самого поголосу, ніби вона разом з нашим лицарем на

ставила роги своєму чоловікові; її обурює те, що їй при

писують вчинок, який не був компенсований ніякою лю

бовною втіхою І 

Чи можна уявити собі більш вишуканий стилістич

ний зворот? Любовна компенсація, так, так, пане фон

Шнапганський, любовна компенсація. Запам'ятайте ие 
назавжди! Любовна компенсація І That's the jobl* 

Але, їй же богу, пане фон-Шнапганський, перш ніж 
хвалитися своїми перемогами, спершу добийтесь чого-не

будь, а то виникнуть дивні підозри. Ніхто не вимагае, 
щоб ви були Максіміном56, МУ2І{ЧИНОЮ, схожим на ТОІ'() 
могутнього юнака в золотих латах, від якого всі римські 

дами мріяли 3авагітшти який спромігся втіwити 

• Ось в чому справа І (анм.) 
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багатьох жадаючих, перш ніж його відтята голова з'яви

лась, немов прекрасний привид, на огорожі перед його па

лацом. Ніхто не вимагає також, щоб ви уподібнилися 
до судді Варга, представника Гранеької округи, проти об
рання якого до угорського парламенту рішуче протесту

ваЛ0 населення Пешта в липні минулого року, бо цей 

щасливчик протягом десяти років перебування на судо

вій посаді звів чотири тисячі дівчат ... ні, вас навіть не 

примушують змагатися із здорованями - лакеями гра

фа С., який проживає в сілезькому місті О.; але, дорогий, 

любий лицарю, дійте, зробіть принаймні що-небудь, до

сягніть хоч якого-небудь успіху! Адже в жодній з роз

казаних нами ваших любовних історій ви ще не досягли 

тієї точки, яка вінчає собою справжній роман: ні з гра

финею С., ні з сестрою графа Г., ні з Карлоттою, тож дій

те, і якомога швидше, інакше вам не допоможуть усі ва

ші неперевершені пром()ви; незважаючи на ваші вишу

кані манери, неосвічені бовдури, сидячи на гальорці, 

сміятимуться з вас; інакше, всупереч всьому, про вас 

говоритимуть пікантними віршами, в яких підкреслюєть

ся, що дуже часто 

у цих розумників, що ходять у вельможах, 

Немає сил створить на себе схожих. 

Отож княгиня не бажала, щоб наш герой вихвалявся 

11 коханням, не давши їй за це любовної втіхи. Бідолаш
ний Шнапганський, нема йому талану! Одному господу 

богу відомо, - говориться далі у згаданих нами докумен

тах, - в який спосіб лицар спромігся роздобути портрет 

княгині. Напевно можна сказати одне: він ніколи не ко

ристувався прихильністю цієї високородної дами і ви

хвалявся її коханням бе~ усяких на те підстав. А 8тім, 
княгиня доводилась йому якоюсь родичкою і тому, скори-
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ставшись родинними стосунками, лицар легко міг одер

жати мініатюрний портрет, що правив йому .ііа речовий 

доказ. 

Пані ...• якій давно вже було відомо, що наш герой 
компрометує її, розповсюджуючи безсоромні й безпід

ставні вигадки про неі, особливо яскраво пригадалося все 

це, коли раптом виявилось, що шляхетний лицар власною 

персоною перепурхнув до Відня; головним чином саме 

завдяки ЇЇ зусиллям виникла ота ліга, яка намагалася за

ступити високородному лицареві а tout prix* шлях 
до віденського товариства. 

Утворився воістину братерський союз, об'єднаний 
спільною метою не приймати лицаря і не відвідувати тих 

салонів, де буває він. Одній дамі, якій Шнапганський 

зробив візит, влаштований князем Х., дали недвознач
но зрозуміти, що ніхто до неї й ногою не ступить, якщо 

вона прийматиме лицаря Шнапганського. 

Всі зусилля графа К. та генерала Фон-Р. виявилися 
марними; Їх найзахопленіші розповіді не мали успіху

репутація нашого героя була назавжди скомпрометована, 

і перед ним невблаганно зачинились усі двері. 

Пан фон-Шнапганський переконався, що значить 

мати справу з розлюченою жінкою. Проти вороже на
строєної жінки не допоможуть ні шаблі, ні пісrолети; 

жінка, яка хоче знищити тебе, небезпечніша за всіх не

щирих друзів, за всіх осатанілих кредиторів, за всіх про

дажних літературних писак; вона більш небезпечна, ніж 

тисяча детективів. Жінка, що ненавидить т~бе, впораєть
с" 15 тобою швидше, ніж це може зробити полк драгунів, 

ніж батарея двадцятичотирьохфунтових гармат, - жінка 

всесильна. Горе тобі, якщо вона своїми тендітними рука

ми ВХОПИТЬСll за колеса твоєї долі: 15 жахом відчуєш ти, 

• За всяку ціну (франу.). 
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що вони спинилися І І хай протягом боротьби зблякнуть 

ії червоні уста, згасне вогонь очей, посивіє ЇЇ колись каш

танове волосся, та все ж прийде час, коли вона стане но

гою на твої груди, коли вона, велична в своєму щасті, 

владно, немов королева, підведе голову, співчутливо і ра

зом з тим згорда посміхаючись до тебе, і ти відчуєш, що 

життя твоє було сповнене ганьби й сорому, бо ти вчинив 

злочин, так, ти завинив перед жінкою. 

т аким чином, пан фон-Шнапганський зазнав у Від
ні цілковитої поразки. В Мюнхені йому показали на две

рі за те, що він так непохитно демонстрував свій героїзм 

перед боягузливим можновладцем. З Відня його вигна
ла ворожість таМ1 ешніх дам, які тремтіли від думки, що 

побіжної зустрічі з лицарем досить для того, щоб одра

зу поширилася чутка про Їх інтимний зв'язок з ним. 
Вкрай розлючений, високородний лицар поїхав з 

Відня. Але подібно до того, як він ніколи не задоволь

нявся звичайною поразкою, він і цього разу не міг стри

матися, щоб не додати до нещастя ще й паскудство. Ли

цар намагався покарати княгиню ... , розпустивши брудну 
плітку про її справжнього коханця, іспанського кавале

ра ... , плітку, яку (лицар сам признавався в цьому своїм 
знайомим) він висмоктав з пальця, щоб помститись кня
гині. На щастя, лицар зазнав справедливого покарання 
за цю підл<УГу. 
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ПРИСЯГА НА ВІРНІСТЬ 

ан Фон-Шнапганський від-

значався особливо ст ями, 

притаманними й кошеня

там, які можуть шість разів 

скотитися з даху додолу по 

ринві і не зламати собі при 

цьому шиї. Найдивовиж

нішою з усіх якостей нашо

го лицаря була насамперед 

його неймовірна живучість. 

Після таких фатальних 
поразок, що Їх зазнав наш герой у Мюнхені та Відні, 
всяка інша людина подалася б до Індії, до Америки чи 

на який-небудь острів у Тихому океані. Лише такий без

жура, як Шнапганський, міг іще сподіватися грати якусь 

роль деінде в іншому місці. 

Лицар міг радіти з того, що він німецького або, точ
ніше, сілезького походження. Якби він був парижанином 

чи лондонцем і йому довелося б хоч раз провалитися 

справді «по-шнапганському», то навряд чи отямився б 

аін так IUВИДJ(О. Але при наявності численних князів у 

німецькій вітчизні винахідливому герою легше було зно

ву звестися на ноги, і один господь святий знає, на яку 

зачаровану принцесу зглянувся б наш лицар, якби в се

редині 1840 року, sавдяки смерті одного великого монар
ха 31, Шнапганський не позбувся численних перешкод 

на CВQ€MY шляху, в зв' язку з чим він одразу ж зрікся 

89 



свого попереднього наміру тимчасово обмежити своє пе

ребування більш провінціальними сферами німецького 

дворянства і наважився ще раз показати свою чарівну 

вроду Ha13lТЬ у Берліні. 
Чи ймовірно це? Шнапганський знов у Берлініl 

Зухвальство нашого героя викликає зневажливий сміх, 
коли пригадати, як ганебно він колись тікав звідти. Чи ж 

не розповідали ще й тепер при дворі інколи про його 

пригоди в сілезькому місті О. або про дуель в Т роппау? 

Хіба Карлотта не дивилася з чарівною посмішкою зі 
сцени в партер, де, як завжди, стояв гвардійський Адо

ніс? Хіба не стал а загальновідомою зворушлива історія 

сердешноі балерини, яка так само великодушно віддала 

діаманти, як малодушно лицар покинув ЇЇ напризволяще? 

Але все це не мало ніякого значення для нашого лицаря. 

Він був впевнений, що з нього ще будуть люди. Наймо
гутніший з його ворогів зник назавжди; нові люди 

заступили місце старих, і наш герой не був би Шнапган

ським, коли б не спробував використати сприятливі об

ставини. І він зухвало поринув у вир берлінського життя. 

Шнапганський змушений на це зважитися, - адже 

він конче потребував трьох речей, без яких життя втра

чає всю свою принадність: він потребував насолод, по

шани та грошей; останнього він прагнув над усе. Насо

лоди в Берліні були забезпечені, пошана могла прийти 

внаслідок політичних змін; але найсутужніше було з 

грішми, і наш лицар, похитуючи головою, згадував старе 

прислів'я: «Де гроші, там і чорт; а де Їх нема - там 

чортів аж два». 

Про грошові справи нашого героя ми знаходимо ду

же віРОГІдні й точні відомості у згаданих еже документах. 

Ми б охоче звільнили нашого геро" від ганьби вивертати 

кишені на людях, та, на жаль, ми до певної міри змушені 

це зробити, бо подальші любовні пригоди нашого лица-
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ря настільки тісно пов'язані з його гаманцем, що ми не 
можемо розповідати про одне, не зачіпаючи другого. 

«Розташовані у Верхній Сілезії маєтки Шнапган

ського, - читаємо в цих документах, - майже не давали 

ніяких прибутків: над ними тяжіли величезні борги, які 

щодня зростали, бо шляхетний лицар не мав коштів на

віть для сплати зак 'І.адних процентів. Батько Шнапган

ського у свій час геніальним способом позбувся части

ни цих боргів, добровільно дозволивши накласти опіку на 

свої маєтності. Через цей виверт маєтки перейшли до рук 

зовсім тоді ще юного лицаря, якому не довелося сплачу

вати батьківські борги, бо не тільки на маєтки, а й на до

ходи з них кредитори могли претендувати доти, доки 

В/laСНИКОМ маєтків був сам боржник». 

Завдяки цьому спритному фінансовому фокусу ро

дина Шнапганських, ніде правди діти, позбулася більшої 

частини боргів, пустивши по жебрах декого з бюргерської 

наволочі. Та через відсутність будь-якого оборотного ка

піталу маєтки невдовзі опинилися в такому ж стані, як 

і раніш. Всі доходи від маєтків були знов заставлені і 

усі володіння вкрай обтяжені іпотеками. Проте самі по 
собі прибутки від цих маєтностей були дуже значними. 

«Т ццтццтццт» - тут В рукопису стоїть невимовно

прекрасна верхньосілезька назва, і розібрати її ми поли

шаємо кмітливості читача, - отже, «самі по собі прибут

ки від цих маєтностей були дуже значними. Тццтццтццт 
відомий усій Німеччині своїми найкращими племінними 

тонкорунними вівцями та баранами-мериносами». Тут я 
прошу моїх люб'язних читачок бути особливо уважними, 
бо ж моя розповідь про пана фон-Шнапганського стає 
дуже повчальною. «Лише одні ці тонкорунні вівці та ба

рани-мериноси дають щороку 60 ООО талерів прибутку, з 
яких його благородію, панов! Шнапганському, не перепа
ло, проте, ані шеляга». 
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Бідолашний Шнапганський! Володіти тонкорунними 
вівцями та баранами-мериносами на суму 60 ООО тале
рів - і не одержати жодного Пфеніга прибутку! Уе не

збагненно, це жахливо! А втім, у цій історії є щось патрі

архальне. У явіть собі Шнапганського, що, покручуючи 
вуса і дзенькаючи острогами, стоїть серед своїх овець та 

баранів. Праворуч скупчилися вівці, ліворуч з'юрмилися 

барани. «Шановні племінні вівці та барани, - починає 
Шнапганський, - я невимовно радий знову бачити вас. 
Я багато подорожував, і мій життєвий шлях позначений 

видатними подвигами. В сілезькому місті О. я прикра

сив рогами голову графа С. (Тут промова оратора була 
перервана радісним меканням усіх баранів). В Т роппау 

я порішив страхітливого .людожера графа Г. (За1альне 
.!!Дивування). В Берліні я тішився лілейним тілом Кар
лотти. (Усі вівці соромливо опускають очі долу). В Іспа
нії я зажив безсмертної слави під командуванням Дон

Карлоса. (Вівці й барани вибухають ви1уками «010» 
та «браво»). В Мюнхені я застрелив герцога фОН ... і за 

це зазнав вигнання. (Болісне співчуття на всіх фізіономі

ях). У Відні мене мало не задушили дами своїм кохан

ням. (Барани теліпають хвостами і кусають один одно.МУ 

вуха). Шановна отаро, любі вівці та барани родового 

маєтку! Ви розумієте, що мене охоплює болісно-солод

ке почуття: адже після стількох незвичайних пригод і 

блукань 11 повернувся нарешті у ваше тихе дружнє това

риство. (Мовчазна З1ода усіх душ). О, я відчуваю зарн 

те ж саме, що й один з тих древніх кочовиків, про яких 

розповідає нам книга книг у своїх змістовних. подібних 

до арабесок, сказаннях. Чи не схожий я на l1ос.Ифа, на 
Веніаміна чи скоріш на того сина хеттїв, 

... І!!О винаЙШОIl колись ІІ пустелі мула. 
Тоді ЯК пас там батьківських ослів. 

(Заtй,llЬ/іе зацікавлення). 
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о любі друзі моїх дитячих забав, ви, що причетні 

до славного роду Шнапганських, вітаю вас, я щиро ра

дий зустрічі з вамиl Я виріс разом з вами, незрівнянні 

вівці, ще й досі я охоче згадую, як ніжно я смикав вас за 

куці ягнячі хвостики. З вами, незрівнянні барани, я зро

став, і я ніколи не забуду, що у вас я запозичив свої 

карколомні стрибки, аж поки, дійшовши зрілих літ 

і набувши досвіду, не став, нарешті, багатостраждальним 

козлом відпущення. (Бурхлива овація). Ви, вівці право
руч, і ви, барани ліворуч, прислухайтесь до моїх слівl 
Я люблю вас однаково і лише з стародворянської чем
ності я частіше звертаюсь праворуч, до вас, зразкові вів

ці-матері; адже ви є життєдайним джерелом і оплотом 

всієї раси. (Ви1.уки: «Браво! Браво!» з правої сторони). 
О, моє захоплення вами і цими зборами не знає меж. 
З вами, вівці й барани, я хочу діяти й творити на користь 
усіх овець та баранів, де б вони не були. (Тріумфальні 
вюуки nереnиняють промовця). Перед нами веЛИllезн~ 

завдання, але ніщо не спинить нас. Я, один з найвідваж
ніших бійців, стою тут серед вас, гордо підвівши голову, 

і лише одна думка засмучує мене, лежить важким тяга

рем на серці. (Напружена ува1.а, 1tlepTBa тиша). Так, мене 

пригнічує лише те, що вас, незрівнянні тонкорунні вівці 

та барани, заставлено і що стрижуть вас не для мене». 

З уваги моїх читачів, мабуть, не випало те, що го
ловна принадність красномовства нашого героя полягає 

в глибокій елегійній скорботі. Багато хто з видатних 

овець та баранів запевняли мене, що в ряді випадків !!е 

красномовство просто заворожувало Їх і вони вже готові 

були вкрити громовою овацією заключні слова промови 

верхньосілезького ДеМОСфена Бв, якби, всупереч сподіван

ням, в ній, незважаючи на всю її стародворянську вишу

каність, не виявилася неприхована бліда скорбота, гли

бока печаль - породження фінансової немочі, і закінqен-
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ня велеречивої промови нашого лицаря не потону ло б у 

загальному нестримному реготі. 

Так, фінансова неміч! Вона відіграє в житті нашо
го героя таку ж велику роль, як і кохання. ие вона, го

ловним чином, і змусила його податися в Берлін. 

Тут було б доречно Dозповісти докладніше про тор
жества з нагоди коронації59, що відбулися пізньої осені 

1840 року. Але облишмо це. Пан Фон-Шнапганський, 
природно, був дуже радий цим торжествам. Він сподівав

ся, ЩО у святковому сум'ятті ніхто більше не згадає про 

його виняткове минуле. З природженим витонченим зу

хвальством він розраховував надолужити втрачене, а по

тім швидко досягти чинів, пошани, кредиту, коротше ка

жучи, всього, що робить приємним людське існування. 

«Але в Берліні, - говориться далі в нашому РУК0-
пису,- на високородного лицаря чекав вельми холодний 
прийом з боку сілезької знаті. Після довгих сперечань 

вирішено було не допускати пана Фон-Шнапгансь~ого 
на парадний обід, влаштований вищим товариством. 

Проте наш лицар, наче й не було нічого, з'явився серед 

гостей і разом з усіма сів до столу. Тоді все дворянство 

підвелося і ... » 



ХІ 

ПІВНІЧНЕ МОРЕ 

чені. що. як відомо. ніколи 

не додержуються спільної 

думки, природно, не згод

ні між собою і в питанні 

про дальшу долю високо

родного лицаря після його 

блискучого фіаско в Берлі

ні. Одні твердять, що він 

одразу ж оселився в своіх 

маєтках в Сілезії, інші, на

впаки, наполягают,Ь на то

му, що він подався на пів

ніч і присягаються, що ли

цар під іменем графа Г. фон-В. об'явився на одному з 
островів Північного моря і пережив там одну з найди

вовижніших пригод у своєму житті. 

Як розповідає нам один з цих панів, Шнапганський, 

чи, краще сказати, граф Г. Фон-В., вставши з-за бенкет

ного столу, відчув, що йому остогидло життя. Не про

мовивши ані слова, він звелів скласти свої речі і замо

вив поштових коней, щоб Їхати світ за очі - спочатку в 

Гамбург. 

!,Uодо Гамбурга лицар не мая ніякого лихого наміру, 
60 наш герой був, на жаль, до краю виснажений. Він по
чував себе безмежно нещасним, а оскільки найкращою 

втіхою у злигоднях є хороша сигара, то шляхетний по

дорожній затримався на кілька днів у цьому найбільш 

при€мному з усіх німецьких міст лише для того, щ06 
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купити найдобірніших імпортних сигар, які будь-коли 

сповнювали своїм ароматом тютюнові крамниці на 

Юнгфернштігу. 
Коли ж чемодани, скрині й коробки бу ли вщерть за

повнені коричньовими пришельцями з r аванни, наш ге
рой сів на пароплав і поплив Ельбою вниз по течії, на
зустріч неосяжним морським просторам. 

«Там, серед незайманої чарівної природи, - думав 

наш лицар, - я забуду всі свої злигодні. Під три чорти 

землю! Благословенн~ будь, море! Коли хвилі, ніжно ко
лихаючи, понесуть мене у далечінь, а хмарки, немов кри

латі глетчери, пропливуть по синьому небу, і мене після 

довгих поневірянь прихистить, нарешті, острів, де жи

вуть лише побожні здоровані-рибалки та дебелі нереїди 

й сумирні устриці, тоді оживе моє засмучене серце і я 

зазнаю щастя серед щасливих людей, живучи до кінця 

днів своі,х благочестивим богоугодним життям». 

Як і в багатьох інших речах, лицар помилявся в цьо

му питанні, бо чиста природа, так звана чарівна місце

вість, менш за все спроможна зцілити розумну людину. 

З нашими дрібними, але милими серцю звичками, 

ми завжди почуваємо себе краще в найпохмуріших за

вулках гомінкого міста, ніж у рожевому сяйві враніш

ньої зорі на вершинах Альп серед гірських козлів та при

дуркуватих чабанів. Я згоден з тим, що людині один раз 

на рік корисно піднятися на вершину Рігі, Сноудона чи 
Блоксберга, щоб переконатися, що наш всевладний гос

подь бог справді-таки геніально порозкидав свої велетен

ські кам'яні брили - все це можна оглядати протягом го

дини, ба й цілого дня, але тсля цього - гайда вниз, до 

першої-ліпшої зачарованої принцеси! 
Та що мені уся Швейцарія, коли я милуюся парою 

чудових оченят? 
Т ому наш герой жорстоко помилявся, сподіваючись 
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видужати, протягом тривалого часу споглядаючи розкіш

ну природу. 

Якби мені були відомі плани лицаря і якби мені до

велося на той час перебувати в Санкт-Петербурзі, я б, 
не гаючи ні хвилини, написав би своєму другові: «Най

дорожчий лицарю, приїздіть принаймні в Санкт-Петер

бург. Огляньте палаци його імператорської величності, 

великого ведмедя БО. Помилуйтеся парадом царських оло

в' яних солдатиків. Зробіть марну спробу дати хабара 

кільком зголоднілим російським чиновникам, спробуйте 

вирушити на диво незручним екіпажем до Москви або 

саньми до Сибіру - і ви, прибувши на місце призначен

ня, почуватимете себе так, неначе вас колесували; у вас 

дзвенітиме у вухах й мерехтітиме в очах, ви забудете все: 

Мойсея і всіх пророків, а значить - і своє неlцастя. 
Або рушайте до Лондона! Я дам вам рекомендацій

ного листа до моїх друзів в Істчіп. Там ви здибаєте не

зрівнянного лицаря сера Джона Фальстафа. Він снідає 

у місіс Куїклі і познайомить вас із Доллі Тіршіт, з Бар

дольфом, Пістолем бl та іншими видатними особами епохи. 
Дехто, правда, буде переконувати вас, що це - не най

краще товариство, та все це чистісінький наклеп і виною 

цьому один такий собі англійський літератор на ім' я Шек

спір. В своїх непотребних драмах він розповів неподоб

ні речі про сера Джона-правдолюба та про цнотливу 
Дол лі. Але за це він повинен буде з'явитися у Зіркову 

палату, тобто на суд виправної поліції; його обвинувачу
ють у наклепах, а оскільки бідолашний обвинувачений 

має в особі червононосого лорда Бругхема досить-таки 

поганого адвоката, то слід чекати, що згадСІНОГО добродія 

Шекспіра буде засуджено принаймні до трьох місяців 
арешту і позбавлення громадянських прав на п'ять років. 

Чи можете ви зробити щось краще, ніж поїхати до Лон

дона і стати свідком цього славнозвісного процесу? 
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Або відвідайте Париж! Париж -єдине місце, де 
розумна людина може прожити тривалий час. Вийдіть 

на площу Згоди, і коли навколо вас мелодійно хлюпочуть 

фонтани, а повітря сповнене ароматом незліченних квіту

чих апельсинових дерев, коли ієрогліфи Луксорського 

обеліска палають у кривавозолотому сяйві надвечірнього 

сонця, коли погляд ваш, звернений праворуч, пропадає 

десь у зеленій гущавині Т юїльрійського саду, а ліворуч 

охоплює широкі простори Єлісейських полів, оповитих 

прозорим серпанком, що примарно мерехтить над Т ріум

фальною аркою, коли ніжний подих вечірнього вітерця 

доносить з далеких садів ледь чутні звуки музики, а ча

рівні життєрадісні французи, немов танцюючи, линуть 

повз вас, коли призахідне сонце востаннє кидає криваво

червоні промені на верховіття дерев, на іскристі струмені 

фонтанів, на сніжнобілі хмарки у безмежній блакиті неба 

і на личка найчарівніших у світі жінок, і коли, нарешті, 

все неосяжне місто, неначе усвідомлюючи свою красу, в 

п'янкому пориві кохання й насолоди скрикує тріумфую

чим голосом, - тоді, любий лицарю, назвіть мене верб

людом, якщо ви не почуватимете себе як бог, якщо ви не 

забудете всі свої страждання, якщо ви не ладні будете 

віддати цілий СВІТ за один камінь паризької бруківкrt, за 

один-однісінький з цих каменів, що сяють в історіі яск

равіше, ніж усі коштовні діаманти, які будь-коли прикра

шали корони можновладців, починаючи від Соломона до 
Рейсса LХХІ І 6~». 

Та яка користь бурмотіти собі під ніс те, що я ска
зав би нещасному лицареві? Наш друг не марив ні льо

довими палацами його величності великого ведмедя, ні 

тавернами Істчіпа, ні Луксорським обе\іском - засму

чено сидів Шнапганський на па.\убі пароплава, що гой

дався на морських хвилях; над ним журливо кричали 

чайки, пливли по небу хмари, та ось почулося «Стоп» ка-
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пітана і пароплав причалив до одного з островів Північ
ного моря. 

Я несхильний докладно описувати моїм читачам 
цей всесвітньовідомий острів 63. Сотні найобдарованіших 

письменників уже пробували свої сили на цьому матері

алі, і додавати до чудових мандрівних вражень, икі на

лежать цим шановним людям, ще й мої недосконалі но

татки означає справді те ж саме, що лити воду в Рейн. 

Отже, обмежимося зауваженням, що жити на згада
ному острові дуже нудно, тому було б надзвичайно див

но, коли б засмучении граф Г. Фон-В. не почав незабаром 

роздумувати над тим, якою б незвичайною витівкою по

рушити похмуру одноманітність свого .життя; він не міг 

забути колишні життєві бурі. 

Але яку штуку можна встругнути на цьому відлюд

ному острові? 
«Хіба податися з рибалками у море? - питав себе 

граф. - Чи влаштувати боксерський бій з першим-ліп

шим англійцем? Чи, може, покохати устрицю або навіть 

одружитися знічев' я?» 
О безсмертні боги, одружитщ:я! Яка ідея! «А втім,-

думав граф, - це було б зовсім не погано. Одружившись, 
людина принаймні не нудьгує на самоті: подружжя ну

диться удвох, а це вже перевага, дуже істотна перевага! 
О боже праведний, адже ти знаєш, до чого може довести 

людину нудьга ... 
т ак, ти знаєш усе. Навіть найпотаємніші мої думки 

відомі тобі, і ти, маючи прекрасну пам' ять, пригадаєш, 
безперечно, ті чудові молитви, або, як говорить дідуган 

Кант, ті «молитовні вправи», які я «з рештками дитячого 

почуття» посилав іноді до тебе серед нічної тиші, коли у 

мене, стомленого пестощами легковажних дочок епохи, 

раптом виникала безглузда думка, що вірна дружина, 

зрештою, мабуть-таки, краща за всіх цих неВДJlЧНИХ 
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зажерливих лореток, що Їх зачала прекрасна пані Венера 

від злого пана Диявола. 

Ти чув ці зворушливі молитви і, мабуть, ласкаво 
простив Їх. 

Споглянь, отець богів, повелитель хмар, всемогутній 
Зеве, споглянь, Ієгова чи Одін, чи як там ще ти волієш 
називати себе: сьогодні я знову перебуваю у шлюбному 

настрої. Я нудьгую на цьому відлюдному острові; не ли
чить людині жити самотньо; тому зглянься на моє мо

ління і вийми у мене, як колись у праотця нашого 

Адама, ребро, щоб я міг завтра вранці пригорнути до 
грудей своїх чарівну домовиту істоту в легкому нічному 

вбранні, троянду в тонкому свіжому полотні». Так молив

ся граф, і ,якщо він навіть і не був лицарем Шнапган

ським, то мої читачі все ж повинні визнати, що «моли

товні вправи» нашого геро" напрочуд схожі на сердечні 

освідчення Шнапганського. 

Та як би там не було, безсумнівно одне: небо почуло 

молитви нещасного графа, хоч і не в точно старозавіт

ному смислі. 

Бо одного чудового дня, коли наш граф сидів з кіль

кома своїми однодумцями у затишній вітальні готелю, 

силкуючись розігнати морок свого безрадісного життя не 

сяйвом діамантів найчистішої води, а перлистим пере

ливом добірного шампанського, раптом розчинилися две

рі і в приміІцення увійшла ... 
Чарівна остров'янка була премилою дівчиною. Ій 

було років з 24, коли вона познайомилася з графом. Роз
кішне чорне волосся спадало на сніжнобілі плечі; пишні 

перса, тонка талія, маленька ніжка, але найспокусливі

шою з усіх принад була насамперед ЇЇ посмішка - все це 

мало не звело з розуму багатьох синів Північного моря. 

Так, уже не один завзятий молодик падав перед нею 

долілиць, мучений коханням, а вона, як завжди, гордо ви-
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то штурхала ногою в спину розпростертого у пилюці пок

лонника, і лише старик Океан міг похвалитися, що, ніжно 

оповивши стрункий стан красуні, він гойдав її на своїх 

пінистих хвилях. 

Та ось на берег ступив граф Г .... але я з жахом помі
чаю, що я на повний хід пишу любовну історію! 

Коротше кажучи, красуня остров'янка закохалася в 

«багатого» графа, а «збанкрутілий» граф немало радів з 

свого швидкого успіху. Довірливі батьки сердешної дів

чини були надто переконані у благородних намірах 

свого маибутнього зятя, щоб протидіяти в чому-небудь 

иого домаганням, а прості рибалки, котрі бачили, з якою 

безмежною гідністю шляхетнии пан попиває шампан

ське, змушені були визнати, що юна остров'янка матиме 

чоловіка нечувано знатного і надзвичайно люБО ЯЗНОl'О. 

Високородний пан з неперевершеною маистерністю 

зіграв цей фарс, почавши його на острові Північного 

моря і закінчивши нарешті в Гамбурзі, де чудесним чи

ном знаишовся католицький священик, який без бу дь

яких зволікань пов ін ча в романтичну пару. 

у одного гамбурзького адвоката ще й досі зберігаю

ться документи, які стосуються цього одруження і які 

згодом дали привід до надзвичайно цікавого судового 

слідства. З цих документів випливає, що красивий ро

мантичний граф Г. нічим, власне, не довів, що він є справ

ді законним сином графа Г. фон-В. і т. д. Та О(;J;(ільки пан 

священик був такий послужливий, що погодив це таїн

ство вінчання з своєю власною совістю, чарівна остров'

янка могла, проте, називатись віднині графинею Г. і, 
прикрашена цим титулом, вона з своїм чоловіком знову 

з' явилася на рідному острові, викликаючи подив навко

лишніх рибалок і безмежне захоплення численних ціка

вих мандрівників, яких пароплави привозили з Гамбурга 

на цей скелястий острів. 
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Так минали тижні й місяці; аж ось одного чудового 
ранку пан граф наблизився до наймилішої з усіх гра

финь і сповістив її про те, що, хоч молода графиня й пе

ребуває при надії, він змушений поїхати на батьківщину, 

щоб уладнати деякі фінансові справи, "кі він досить дав

но відкладав з дня на день. Даремно просила молода 

дружина свого чоловіка узяти її з собою. Граф був 

невблаганний, і коли другого ранку над обрієм підняла

ся ніжна, рожева, неначе прекрасна дівчина, зор", а 

димар «Патріота» отруював чорним димом свіже морське 

повітря, всі замахали хусточками, і бідна графиня бачи

ла свого чоловіка ... востаннє. 
Так, з того часу пан граф уже не з'являвся більше 

на острові. Марними виявились усі розшуки. Даремно 
працювали протягом багатьох років адвокати, попи та 

сумирні прихильники скандальних історій, намагаючись 

пролити світло на таємницю раптового зникнення графа. 

Від нього й сліду не лишилося. 

Чи не було якоїсь подібності між паном графом та 

нашим лицарем Шнапганським? 
Та ні, це неможливо І Але в ті роки на Гельголанді 

часто можна було бачити в променях вечірнього сонця 

високу, одягнену в чорне жінку, яка ходила вздовж бе

рега - за руку вона тримала чарівну дівчинку, і коли ве

чірній вітер піднімав темну вуаль незнайомки, то можна 

було побачити прекрасне, бліде, мов у мерця, обличчя. 



ХІІ 

fЕРfJОГИНЯ 

ідібгавши хвоста, мов по

битий пес, блідий, тремтя

чий, знесилений, покинув 

наш лицар Берлін. Настрій 

у нього був такий, як ко

лись у Піренеях, коли він, 

утеклий ландскнехт, рясно 

забризканий староіспан

ською дорожньою грязю

кою, подався світ за очі і 

з відчаю став автором, так, 

зробився письменником, а це - найбільша халепа, що 

може трапитися з людиною. 

Нашого героя проймав дрож. Майбутн€ уявлялось 

йому як суцільний похмурий сльотавий день. Оск.\ілими 

очима він вдивлявся в нікчемність свого існування, схо

жий на обшарпаного волоцюгу, який, втупивши безнадій

ний погляд у вкрите хвилями непривітне море, пита€ се

бе, чи варто зважитись на далеку мандрівку до Нового 

Світу, чи, може, краще одразу втопитись. . 

Найогиднішим, справді собачим періодом у всякому 
нещасті € той, коли людина стає байдужою і тупою. Не

щасний. що стогне і рида€. немов закоханий аркадський 

пастушок, може6ути прекрасним, його можна полюбити, 

і злотокудрі поети оспівуватимуть його, створюючи про 

нього станси й сонети, а блакитноокі дівчата не раз зга

дуватимуть його у тихі недільні вечори. Муж, який, по-

103 



дібно до Лаокоона, корчиться в муках, стиснутий зміУни

ми кільцями нещастя, такий муж захопить нас, і вели

кий майстер увічнить його у мармурі, і новий Лессінг, 

можливо, наПlIше про цей чудовий витвір безсмертну кри

тичну статтю, а для прихильних до красних мистецтв ко

ролів та закоханих у класику шкільних учителів ця статуя 

стане джерелом вічної насолоди аж до кінця світу. І на

решті муж, який, немов древній римлянин, охоплений 

геfОЇЧНОЮ скорботою, мовчки сидить на руїнах цілого 

світу, - такий характер захоплює нас спокоєм свого ор

линого погляду, величчю своєї долі. Але пан фон-Шнап
ганський, на жаль, своїм виглядом зовсім не був схожий 

ні на аркадського пастушка, ні на великого Лаокоона, 

ні на древнього римлянина, він скоріше скидався на в'яз

ня, який десять років знемагав у одиночній камері й по

ступово став вважати себе єдиною людиною на світі, бо 

не бачив навколо нікого, крім себе; який нарешті при

йшов до висновку, що він уже давно помер і що смерть

це й є життя в одиночному ув'язненні, який дедалі біль
ше скорявся своїй долі, аж поки не зайшовся нарешті 

безтямним сміхом, а душа його примарно прогляну

ла із запалих очей, нагадуючи зів'ялу троянду у розбн
тому вікні струхлявілого, покинутого людьми будинку, 

який не сьогодні-завтра розсиплеться на порох. 

Отже, наш лицар був пропащою людиною, легко

важним метеликом, який бездумно летів на вогонь і об

палив собі голову, лапки й крильця. Ні, гірше того: наш 
герой зазнав ганьби, він став загальним посміховищем; 

зробився «неможливим» в усіх відношеннях, ridicule et 
impossible* . 

rvlи не будемо намагатися відтворити монологи на

шого гt>роя, монологи, які він виголошував між Берліном 
та Верхньою Сілезією, то благаючи бога перетворити 

* Смішним і неможливим (франц.). 
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його в найпослідущу вівцю з усіх заставлених пере за

ставлених овець, що паслися на його луках, то воліючи 

схопити власну голову в обидві руки і, неначе бомбу, ки

нути ЇЇ на старий Олімп, щоб він розлетівся вщент з 

усіма його богами. 

Свідомий своєї провини, наш герой сидів у своїх об
тяжених боргами маєтках. Свої будинки, свої ниви, свої 

вівці лицар заставив частково євреям, частково христия

нам. А його самого взяла у заклад доля. Шнапганський 

уже не був таким, як колись. Кажуть, він у ті дні інколи 
заглядав у біблію; спливло немало часу, аж поки з ме

ланхолічної лялечки знову не випурхнув на світ божий 

грайливий метелик. {Jя зміна в житті нашого лицаря, яке 

влучно могла б символізувати плакуча верба, сталася 

завдяки тому, що якось один його приятель (ще з дав

ніх, кращих часів), підбадьорливо поплескуючи лицаря 

по плечах, вказав йому, що всі його нещастя скоїлися че

рез кохання і що, отже, він повинен з допомогою того ж 

таки кохання знову спробувати осідлати долю, Уі слова 
були сповнені глибокого змісту, і коли доброзичливий 

приятель н,\шого лицаря ще й додав наостанку, що зовсім 

поблизу живе одна гt>рцогиня, у якої грошей - як зірок у 

небі, хоч, правда, шлях до цієї щедрої ниви надзвичайно 

тернистий, герой наш враз прокинувся від своєї летаргії 

вирішив дати останній бій ... 
В ході моєї розповіді я вперше дійшов до такого міс

ця, де я мимоволі замовкаю і перелякано відсахуюся на

зад Перо відмовляється служити мені, я ладен шпурну

ти його геть; я не знаю, чи варто взагалі продовжувати 

розповідь, моє становище надзвичайно скрутне, Мої 

люб'язні читачки зрозуміють моє збентеження, коли я 

без будь-яких манівців скажу, що я змушений розпові

сти зараз про одну даму, доля якої так мало скидається 

на житіє святої праведниці, що я й справді не знаю, чи 
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не почервоніє від моєї розповіді яка-небудь лілейна щіч

ка, чи не розірве чиясь ніжна ручка спересердя ці сторін

ки на тисячу шматків? Та що я маю робити? 

Хіба досі я не був завжди чемний до жінок? Хіба 
я не силкувався в будь-який спосіб врятувати честь пре

красної графині с., цієї незрівнянної, благородної дами? 

Хіба я не захищав сестру графа Г.? Чи не розповів я чи

стісінької правди про Карлотту? Може, не захистив тан
цюристку; не змалював віденських дам в усій Їх сяючій 

величі? Ах, на цей раз я змушений розповідати про жін

ку, чиї принади такі безмежно двозначні, що, описуючи 

їх, при всьому моєму бажанні і надзвичайній делікат

ності, я все ж іноді буду якнайбрутальніше порушувати 

правила пристойності й галантності, якщо я хоч до де

якої міри хочу лишитися вірним істині, богині Істини, 

яка досі з невблаганною суворістю водила моїм пером. 

А проте я зважуюсь! Хай буде так! Нехай стиль 

врятує зміст! Бо ж форма - це все! 

Дама, на яку спрямував свою увагу пан фон-Шнап

ганський, була п'ятдесятивосьмирічна герцогиня на 

ім' я 64 ... хай мені пробачать мої читачі, я про це розповім 

ШЗНlше. 

Герцогині п'ятдесят вісім років, отж~, майже двічі 

«під тридцять». Слід визнати, що у нашого лицаря ви

никли дуже дивні уподобання. "Життя наше коротке, 

воно триває сімдесят, інколи вісімдесят років»,- гово

риться упсаломі; п'ятдесят вісім років - це, що не ка

жіть, поважний вік; отож, не буде неввічливим, якщо ми 

про п'ятдесятивосьмирічну скажемо: "C'est ипе dame 
d'un certain age"*. 

Герцогиня - маленька на зріст. Вона - дуже тен
дітної будови; більше того, її можна було б назвати хир-

• UЯ жінка - в літах (фран!&.), 
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ЛЯБОЮ, коли б цей вира~ не був занадто неприрмним. 

Віч-на-віч можна було б навіть визнати, що герцогиня 
худа, немов скелет. 

Я дуже перепрошую І У герцогині фальшиві литки

Я знову наштовхуюсь на скруту. Фальшиві стегна ... Я за
плутуюсь дедалі більше. Фальшивий зад - але тут я 

замовкаю. З туалетом дами жартувати не можна. Т уа
лет - справа досить серйозна. Туалет - це всеl При
наймні у герцогині. 

«Герцогиня скидається на чучело хижого птаха». 

Я умиваю руки. Я безневинний. Я цього не говорив. 
Ut' написано слово в слово у моїх рукописах. Отже, за 
цим висловом, місце герцогині - в британському або 

лейденському музеї. «Герцогиня й обличчям своїм нага

дує хижого птаха: гачкуватий. мов у яструба, ніс, ястру

бині, з тарілку завбільшки, очі, які колись відзначалися 

надзвичайною красою». Чарівний образ герцогині деда

лі чіткіше вимальовується перед нами. "Подивіться-но 

сюди, шановні пані й панове,- сказав би служитель бри

танського чи лейденського музею, - тут ви бачите 

великого хижого птаха (далі йде хитромудра латинська 

назва), відому тварину, що гніздиться у найвищих верст

вах людського суспільства. Кігті часу досить-таки пошар
пали ЇЇ. Проте її великий гачкуватий дзьоб та хижі очі 

свідчать про те, що вона надзвичайно благородної поро

ди. У дні юності вона робила найкарколомніші польс'fИ, 

гніздилася разом з' хижими птахами - самцями свого 

сторіччя - поблизу всіх європейських тронів, в усіх по

сольствах того часу. Вона жила з орлами, беркутами, 
яструбами, соколами й журавлями; більше того, згодом 

вона опустилася ще нижче: до ворон і сорок, до звичай

нісіньких свійських півнів та інших простих буржуазних 

пернатих. Одначе зовсім недавно вона злигалася ще раз 
з одним самцем з славнозвісного роду Шнапганських, і 
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один господь бог відає, який природно-історичний гібрид 

з'явився б на світі внаслідок цієї любовної інтрижки, як

би один пронозливий писака не порішив з першого ж по

стрілу цю стару тварюку, яка й красується тут у вітрині, 

справжній музейний експонат, на подив усім подорожую

чим англійцям та допитливим школярам, які часто від

відують музей». 

Таким чином, хирлява, гачконоса, з яструбиними 

очима, п'ятдесятивосьмирічна герцогиня була спільним 

витвором мистецтва й природи. Ми від щирого серця 

бажаємо щастя панові фон-Шнапганському. 
«Обличчя у герцогині жовте, зморшкувате,- го

вориться далі в рукопису, - і відзначається надзвичайно 

різкими рисами. Вся ЇЇ зовнішність нагадує згарище при
страстей». 

Згарище пристрастей! 
Вживши це порівняння, нам не варт уже далі опису

вати герцогиню. В цьому немає потреби, якщо ми ще до
дамо, що наша герцогиня завжди одягається, як дівча, 

що у неї дворядний комплект штучних зубів і лиса, мов 

коліно, голова; тому вона з давніх-давен носить перуку. 

Плішиві голови здавна були в пошані в роду герцо

гині. Старша сестра нашої героїні, дуже шановна дама, 

чотири рази розлучена, незрівнянна й неперевершена в 

усій родині, присвятила другу половину свого бурхливо

го життя майже безперервному шуканню будь-якого за

собу, що дvпоміг би ЇЙ врятувати рештки герцогського 

волосся. 

Піфагор відкрив свою теорему; Колумб - Америку, 

а герцогиня ... винайшла славнозвісну чорну фарбу для 
волосся. Не знаю, чи принесла герцогиня, винайшовши 

цю фарбу, жертву богам на знак своєї подяки; в усякому 

разі, вірогідно, що момент цього винайдення вона вва

жала найважливішим у своєму житті. 
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Нещастя не мати жодноі порості на голові таке ве
лике, що стерпіти його людина може лише тоді, коли вона 

дуже злоязика. Якщо ж людина не Ma€ ні того, ні іншо
го, то вона варта щирого співчуття. Вона подібна до го

лого поля, до безлистого дерева; сонце його життя пе

ретворилося на місяць. Спустився вечір, скоро й ніч, а 

другого ранку бідний місяць буде бездиханним, буде 

мертвим. А от коли ви прикраша€те свій голомозий ли

скучий череп чорною, як смола, перукою, то ви пережи

Ba€Te із своїм місяцем щось на зразок· затемнення. Але 

затемнення - річ скороминуща. Вітер може зірвати пе

руку, і €ДИНОЮ втіхою €, власне, те, що у смерті, яка Ma€ 
на думці вхопити вас за чуба, залишиться в руках лише 

перука, а ви самі можете врятуватись втечею - аи re
vOir"', при€много вам конання, пані Смерть! 

Як я вже зазначав, наша героїня носить перуку ... 
ия обставина здавалася мені надзвичайно важливою; " 
вбачав у ній гідне превеликого жалю протиріччя з фар

бою для волосся, що ЇЇ вина йшла старша сестра. Вірний 

CBO€MY обов'язку, я перевірив якнайретельніше все і з 
жалем встановив, що на череп нашої героїні аж ніяк не 

вплинула славнозвісна фамільна фарба і що наша прия

телька змушена була смиритися з перукою на лисій го' 

лові та вставними щелепами у роті. Мені дуже прикро, 

що я не можу докладніше зупинитися на фарбі для во

лосся. Про це можна було б написати цілі томи. Волосся 
Ma€ величезне значення. Один з найвидатніших худож
ників світу з повним правом називав залишені ним пе

руки головним скарбом CBO€Ї спадщини. 

А тепер ще кілька слів про ніжку герцогині! 
Гете недарма твердив, що чарівна ніжка - €дино 

довговічна з усіх жіночих принад, яка завжди зберіга€ 

• До побdЧ~ННЯ (франц.). 
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свою красу, Jl'кщо вона була колись красивою; нога рідко 

втрачає форму. Дідусь здавна полюблІІ'В красиві ніжки; 

найбільшою його втіхою було прислухатись, як постуку

ють високі каблуки жіночих черевичків у довгому лунко

му коридорі. Я, звичайно, цілком згоден з цим високим 
авториг~'fОМ. Наша герцогиня теж зберегла з часів дав
ньої юності ніжку, до "коі пасував елегантний черевичок. 

Часто-густо за формою ноги можна скласти враження 
про саму людину; нога завжди свідчить про ПОРОДУ. 

З ногами справа стоїть так само, як і з нігтями та зуба
ми. По блиску зубів охайності нігтів 11' берусll' 
точно встановити, скільки разів на тиждень людина 

над"гає свіжу сорочку. Нігті дають точне у"вленн" 
про зуби, зуби - про сорочку, а сорочка - про всю лю' 

дину. 

Відтоді як Бенвенуто Челліні65 змайстрував із пре
красних зубів забитого ним суперника намисто дл" своєї 

усміхненої повелительки, ніхто, мабуть. не мав кращих 

щелепів, ніж англійські офіцери, які загинули нещодав

но поблизу мису Доброї Надії. Іх забили кафри; через 

кілька днів офіцерів знайшли у лісовій гущавині. r роші, 
годинники, зброя - все лишилося недоторканим. Іх по
збавили тільки життя і - зубів. Англійці - найохайніші 

люди. За Лібіхом, англійці вживають найбільше мила, 

далі йдуть французи, за ними німці і т. Д., на останньому 

місці - росіяни. У англійців найохаИНlШI руки, най

чистіші зуби, найбіліші сорочки. Англійці - володарі 

світу. 

Яструбині очі, яструбиний ніс, зовнішність чучела 

хижого птаха, а на обличчі - згарище всіх пристрастей,

така наша герцогин". В цитованих нами документах особ

ливо підкреслюється, що герцогиня приймає вдень лише 

тих людей, з якими вона перебуває в найближчих стосун

ках. А здебільшого вона приймає тільки вечорами, та й 
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виходить на люди тільки у вечірні години, бо вона за

надто добре розумі€, як їй вигідне штучне освітлення. 

Бідний Шнапганськийl Друже мій, ти прийняв ге

роїчне рішення! 

Корону ти сам краи1е викинь, як Є, 

Й мені розкажи, "то дістане її. 

Тому я віддам королівство своє,

Мене ж не цікавлять багатства твої 66. 

Так, бідолашний Шнапганський! 
Наша герцогиня - не хто інша, як герцогиня С., 

молодша дочка герцога фон·К., подруга дитинства одного 

«талановитого» 67 короля; вони виховувалися разом, і 

вона з ним на «ти». Герцогиня вийшла заміж за князя 
Д.68, небожа того горезвісного дипломата 69, який по

рушив рівно стільки присяг, скільки він Їх складав. Але 

через кілька років вона покинула, хоч і не брала розлу

чення в судовому порядку, свого чоловіка, що живе й 

понині, і перебралася до того самого старого лиса, якого 

ми щойно згадали і з яким вона давно вже перебувала в 

інтимних стосунках, виконуючи в його будинку роль гос

подині та ін. Одначе присутність князя Д. в Парижі об
тяжувала її, отож старигань Т. 69 змушений був дати кня
зеві грошей при умові, що той негайно виїде з Парижа і 

оселиться у Флоренції. Після цього наша героіня супро
водила старика Т. в усіх його дипломатичних місіях і 

уславилась своїм розумом і значно більше - сво€ю роз

пустою. Так, винахідливість її витонченої фантазії штов

хала її до таких рискованих любовних авантюр, що 

за Карла Х 70 їй було заборонено з'являтися при 

дворі. 

Слід ще зазначити, що під час вступу союзників до 
Парижа герцогиня скочила в сідло до першого стрічного 
козака і, радіючи з приводу повалення Наполеона, взяла 
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в такий спосіб участь у військовому параді. Кажуть, що 

з цi€ї нагоди вона не тямила себе від радості і осипала 

лестощами свого козака. 

Пройшов досить довгий час після розлуки з чолові
ком. І от одного разу герцогиня відчула, що вона має 
стати матір'ю. Здавалося, не було ніякої можливості від
нести дитину на рахунок відсутнього чоловіка. Проте 

конче необхідно дати маляткові герцогський титул. Гер

цогиня у великій скруті, вона мудрувала і так і сяк І, 

нарешті, зважилась: набравшись духу, вона поїхала до 

свого чоловіка. Пізно увечері вона наказу€ доповісти про 

":ебе герцогу, але його HeMa€ дома. Без зайвих слів гер
цогиня велить слугам провести її в спальню чоловіка. 

Опівночі безтурботний герцог поверта€ться додому, не 
маючи й гадки про сюрприз, який чекає на нього. Він, 

природно, страшенно вражений цим несподіваним візи

том і силкується приховати CBO€ збентеження у виразах, 
якими в подібних випадках годиться зустрічати дру

жину. 

Слово за словом, і невдовзі між подружжям вини

Ka€ звична сварка. Наївний чоловік зовсім не помічає, 
що обличчя герцогині CTa€ дедалі веселішим, а його влас
не - поступово скисає. З кожною хвилиною ростуть 

роги ніжного чоловіка; так проходить ціла година, аж 

раптом герцогиня підводиться з місця і збирається йти 

геть. Але перед своїм від'їздом вона хоче повідомити про 

причину цих відвідин ... високоповажний чоловік ще ви
ще підносить свою рогову окрасу і нашорошу€ вуха. 

HeMa€ нічого цікавішого, ніж визнання невинної душі. По
клавши довірливо руку на плече герцога, який аж по

дих затамував - так уважно він слухав, герцогиня по

шепки звірилася йому, що вона має стати матір'ю. Хоч 
вони, правда, й жили з ним нарізно, проте вона може, 

скорист<\вшися свідченням усіх його слуг, довести, що 
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цієї ночі вона цілу годину провела з графом на самоті. 

Ії справу улаД.нано. Adieu, топ аті!* 

з любов'ю праведникам бог 

Вві сні дає це враз, 

Та як з тобою, не збагну, 
Халепа ця стряслась? 7, 

Чоловік герцогині ліг спати, втішаючись .ltумкою, 

П.Jо він не вчинив нічого злого. А герцогиня зникла з та
кою швидкістю, на яку вона бу ла здатна, і довго ще лу

нав її радісний, .ltзвінкиЙ сміх. 

«Дитина, про законність якої так дотепно подбали, 

виявилася дівчинкою. Згодом вона по бралася з гра

фом К. Старигань Т., вважаючи себе ії батьком, відказав 

їй перед смертю 80 ООО франків щорічної ренти. Все інше 
своє майно72 він заповідав герцогині, яка, одержавши 

таку щедру плату, сама тепер почала платити ... » 

Тільки-но поширилася чутка, що герцогиня пла

тить, - Шнапганський тут як уродився . 

.. Прощавай, друже мійl (франц.). 
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ХІІ! 

ПРОФЕСОР 

ицар UUнапг~нський був у 

такому ж стаНОВИUjі, як і 

професор Н. 73 У Берліні ... 

вІН мав пережити lJjOCb 
надзвичайне. Але розпові

мо спочатку історію профе

сора. 

Пан професор захво· 
рів. Він покликав лікаря. 

Лікар прийшов. Медик і 

професор зустрілися віч

на·віч. На обличчі гостя сяє радісна язичеська посмішка, 
властива більшості медиків; професор - худий, мов 

тріска, схожий .на випиту пляшку; вигляд він має над

звичайно жалюгідний. 

Доктор, я хворий, - почав професор. 
Дуже радий, - відповідає лікар. 

Мені здається, що я хворію на сухоти, доктор. 
Uілком можливо, пане професор. 
Я дуже хворий, адже так? 

Дозвольте перевірити ваш пульс. 

Чи не здається вам, LBO моє захворювання не-
Gезпечне? 

11.1 

Покажіть язик. 

Чи не здається вам, що я скоро помру? 

О котрій годині ви лягаєте спати? 

Може, мені слід було б скласти духівницю? 

А як у вас щодо апетиту? 



Чи не сповістити родичів про мій сумний стан? 

А шлунок у вас діє справно? 

Доктор, врятуйте мене! 

Пане професор, відповідайте на мої запитання І 

На деякий час запала мовчанка. Професор дивився 

на лікаря, наче хворе лошатко на свою матку. Медик 

продовжував: 

Отже, відповідайте мені ясно й точно! 

Я весь до ваших послуг, пане доктор. 

Як ви себе почуваєте ... на що ви скаржитесь? 
у мене багато скарг .. . 
А саме, пане професор? Може, ви відчуваєте, 

скажімо. деяку важкість в руках і ногах? 

- {Jілком вірно, вони У мене мовби свинцем налиті. 
- Чи трапляються у вас приливи крові до голови 

або до інших частин тіла? 

- Приливи, цілком вірно, трапляються приливи,

майже до всіх частин тіла. 

- Дозвольте оглянути ваші очі, вони у вас, здає

ться, зовсім червоні. 

- Так, пане професор. ие наслідок частої роботи 

ночами. 

Ви спите ночами на спині? 

Я майже не сплю, пане доктор. 

у вас бувають сновидіння? 

Ах, я бачу такі сни ... 
ПрОфесор засоромлено опустив очі. Знову запала 

тиша. Лікар поглядав на професора, як диявол - на 

бідного грішника. 

- Продовжимо нашу розмову; ви не одружені, ад-

же так, пане професор? 

8* 

ие правда, пане доктор! 

І взагалі не має1'е стосунків із жінками 

Пане доктор, це моя особиста справа. 

11> 



- Пробачте, це СТОСУ€ТЬСЯ саме вашого здоров'я. 
Але як я повинен відповісти на це запитання? 

--- Ну, дуже просто: так або ні, - отже, Ma€Te ви 
стосунки з жінками чи ні? 

- Ні, пане доктор! Адже це абсолютно суперечить 

моїм принципам. 

Але це було б корисно дл" вашого здоров·я ... 
Мої принципи для мене важливіші. ніж здоров' я. 

Але ваші принципи доведуть вас до могили. 

Я волію вмерти з моїми принципами. 

В такому разі Вl\шрайте собі на здоров'", пане 
професор. - Доктор узяв капелюха, збираючись іти 

геть. Але професор заступив йому дорогу. 

янку. 

Любий пане доктор ... 
Шановний пане професор ... 
Залиштесь, ради всього святого! 

В такому разі виконуйте мої вказівки! 
Я згоден виконати все, що ви захочете. 

Мої вимоги будуть для вас тільки при€мні. 

Я згоден ковтати мускус і ревінь. 

ие навряд чи допоможе вам. 
Я готовий приймати бальзам і бузинову насто-

ие не принесе вам ніякої користі. 

То чого ж ви хочете? 

Я хочу від вас того, що притаманне всім лю-

дям, що дa€ Їм найбільше радості. 

То скажіть! 

А ви слухайтесь мене! 

що я повинен зробити? 

Ви повинні покохати жінку! 

ПрОфесор похнюпив голову, люлька випала йому з 
рук, і безмежна збентеженість, глибокий смуток зать

марили чоло нещасної людини. 
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- Пане доктор, - заговорив, нарешті, мученик ти

хим тремтячим голосом,- адже вам відомо, що я теолог. 

Ваш припис суперечить усій моїй системі, усьому моєму 

світогл"дові. Протягом чверті сторіччя я залишався вір
ним голосу своєї душі, внутрішнім переконанням, і по 

сей день вірю в те, чого навчає нас апостол у восьмому 

вірші сьомої глави свого послання до корінфян, у якому 

говориться, що набагато краще уникати шлюбу і, як і 

він, апостол, залишатись нежонатим, не мати дружини ... 
- Дурниця, чистісінька дурниця! - перепинив 

його лікар. - І до того ж ви, пане професор, забуваєте, 

Il!0 у дев'ятому вірші сказано: «Якщо ж неможливо здер

жатися, то хай паруються, бо краще взяти шлюб, ніж ... » 

Професор т~жко зітхнув. 

- Отже, ви цілком серйозно вимагаєте, щоб я одру

жився? 

Уього я не говорив. 
Але ж ви хочете, щоб я покохав жінку? 

Можна кохати, не одружуючись. 

Але ж, пане доктор, це - гріх. 
Пане професор, ви відзначаєтесь справді біблей

ською невинністю. 

А я ніколи не вчиню жодного гріха. 

- Пане професор, є лише один гріх, це гріх проти 

власної плоті. 

- Ну, тоді я вчиню гріх разом з апостолом. 

-- Можливо, апостол не був у такому хворобливо-

му стані, як ви, пане професор. 

- Ц!о ви хочете цим сказати, пане доктор? 

- Те, що апостол, можливо, міг протистояти спо-

кусам. Ви ж можете померти від цієї боротьби з самим 

собою. 

Хай буде по-вашому! Я одружуся, 

Даю вам на це двадцять чотири години! 
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Останні слова були для сердешного професора но
вим ударом. Він безсило впав у крісло і затулив обома 

руками зблідле обличчя. Доктор недбало помахував СВО

ІМ капелюхом. 

- Ви жорстокі, пане Доктор,- заговорив нарешті 
бідолашний професор. - Я повинен одружитись протя

гом двадцяти чотирьох годин: це неможливо! 

Для людини нема нічого неможливого! 
Я знаю всіх отців церкви, але я не знаю жодної 

жінки! 

То дайте спокій усім отцям церкви познайом
тесь із жінками! 

- Я можу зобов'язатися вивчити протягом доби 

нову мову, але навчитися кохання - подумайте-но самі, 

пане доктор! 

Мову кохання опановують за п'ять хвилин. 

Ви невблаганні, пане доктор! 

Невблаганний, пане професор! 

Боже праведний, захисти мене від цього доктора! 

Терпіння доктора вичерпувалося. Він зробив крок 

до дверей. 

- Робіть, що хочете, пане професор. Я прийшов 

сюди, щоб піклуватися про ваше тіло, а не про вашу ду

шу. Постарайтесь якось примирити мої поради з вашою 

совістю, яким чином - це вже ваша справа. Я згоден, 
що знайти собі дружину, справити весілля, і все це про

тягом однієї доби, - справа досить складна ... але у мене 
й на думці не було силувати вас до такого крайнього за

ходу. Влаштуйте справу інакше... Ви мене розумієте. 

Я просто полишаю на ваш розсуд обидві можливості: 

або угода з власним сумлінням, або передчасна смерть. 

Вибирайте одне з двох: чи вбити свою совість, чи вбити 

самого себе. Вибирайте з цих двох гріхів один, виби

райте! 
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Чоло професора вкрилося рясним холодним потом. 
Але медик викладав свої міркування так точно і з такою 

безмежною добродушністю, що багатостраждаЛЬНIІЙ слу

га божий підвів повільно голову і, заїкаючись та черво

ніючи, зважився, нарештj, ІЗ хоробрістю, властивою 

справді наївним людям, запитати: 

- Але, любий пане доктор, як же мені узятися до 
цього вбивства? 

Тут уже доктор не міг більше стриматися голосно 
зареготав. 

- r олубе мш, пане професор ... 
- Так, пане доктор! СІ{ажіть мені напрямки, як я 

повинен при цьому поводитись? 

вах! 

Ви повинні поводитись при цьому активно! 

Але зважте, що я цілковитий новачок в цих спра-

Tant тіеих*, пане професор. 
Tant pis**, пане доктор! 

Ваганням професора не було видно кінця-краю. 

Доктор зрозумів, що він повинен прийти на допомогу 
своєму пацієнтові. 

- Якби ви грунтовно вивчили старого єзуїта Еско

бара 74, пане професор, то всі дальші пояснення були б 

зайвими. Але я бачу, ви закосніли в своїй невинності. 

Ви справжній святий Алоїзій 75 - але утіштеся! Завтра 

увечері, між сьомою і восьмою годиною, хтось, можли

во, подзвонить біля ваших дверей. Ви заздалегідь влаш

туєте так, щоб в домі не було ваших домочадців, слуг та 

покоївок, і будете ласкаві власноручно відчинити двері. 

Уе ви зробите тихенько, нишком, щоб ніхто з переХОЖIІХ 

нічого не помітив, j зустрінете чарівну відвідувачку, яка 

зробить вам один з найцікавіших у вашому житті візи-

е ТИМ краще (фрt!нц.) . 
., ТИМ гірше (франц.). 
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тів, ввічливо і запобігливо, і одразу проведете ії у св1И 

кабінет. Ви подбаєте про те, щоб вікна в кімнаті були за

вішені, а диван звільнений від біблій та отців церкви. 

Камін повинен палати яскравим полум'ям, в кімнаті має 
бути відповідне освітлення. Ви будете одягнені легко й 

зручно і поводитиметесь в такій же мірі ввічливо, як і 

)/'овірливо та щиро, коротше кажучи, ви цілком поринете 

в насолоди, які вам принесе цей візит ... А тепер проща
вайте, пане професор! Про все інше подбаю " сам. Про
щавайте! Візьміть до уваги, що йдеться про ваше життя. 

Промовивши це, доктор зник. 

Жах, який охопив професора після того, як пішов 
доктор, може правильно зрозуміти лише той, хто взагалі 

вміє віддавати належну шану мукам праведників. У чений 

муж зовсім розгубився. За якихось десять хвилин у ньо

го двадцять разів гасла люлька. Сорок разів він чухав 

потилицю, вісімдесят разів богослов молитовно зводив 

догори очі, благаючи небо, щоб йому не довелося ковт

нути з цього кеЛIlха радості. Насамперед богослов спро

бував знайти бодай якесь виправдання своєму майбут

ньому гріху, бо посилання на те, що в даному разі, мов

ляв, на карту поставлене його життя, здалося богослову 

аж ніяк не переконливим обгрунтуванням. Він перег ля

нув Ірінея, Августіна, Євсевія, Лактанція, Златоуста; 

він перегорнув понад тридцять грубезних, оправлених у 

свинячу шкіру, томів, намагаючись довідатись, чи не був 

хто-небудь з отців церкви в подібному становищі і чи 

не прохопився хоч один із них бодай слівцем про це де

лікатне питання, але все було марно! 

Професор прийшов до висновку, що жодний святий 

ніколи не зазнавав такої диявольської спокуси; в розпачі 

він нарешті упав на ложе своіх страждань, і ще тяжчі, 

ніж досі, кошмари краяли його праведне серце. 

Другий день приніс ученому теологові ще жорстокі-
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ші душевні муки, адже з кожною хвилиною наближала

ся та мить, коли невідома рука торкнеться дзвоника і 

пан професор повинен буде довести, що він € справжнім 

мужчиною, неперевершеним витвором господа бога. 

Зайвим буде запевняти, що пан професор точно додер
жувався всіх вказівок лікаря. У же о другій годині бу ди

нок ученого мужа збезлюдів. Сестра нещасного, покоЇв

ки, слуга - всі залишили дім. Тяжкі зітхання, які до

носилися з кабінету, свідчили, що в спустілому житлі 

лишилася одна-однісінька жива істота. 

r одинник вибив четверту годину: пан професор трем
тів. Вибило п'яту: пан професор витирав піт, що рясно 

котився по обличчю. Вибила шосту: пан професор хапав 

ротом повітря, неначе витягнута з води риба. Вибила 

сьому ... і в цю мить пролунав дзвоник біля дверей; про

фесор стрімголов кинувся сходами вниз ... 
Хай собі біжить! .. 
Мої читачі, сподіваюсь, пробачать мені, що я так 

довго набридав Їм старим професором. Переказ розпові

дає, що нещасний учений, замість чарівної баядерки, 

обійняв досить-таки вще літню приятельку своєї сест

ри - пан професор був до того щ підсліпуватий, - він 

запевняв її, що на карту поставлене його життя; відвіду

вачку, що прийшла до його сестри, він прийняв за ту, 

яка мала завітати до нього; між отцем церкви й матро

ною відбулася жахлива сцена, гідна пера якого-небудь 

Свіфта 76, Стерна 35, Смолетта 77, сцена, варта того, щоб 

ЇЇ змалював новий Хогарт78 на втіху всім прийдешнім 

поколінням. 

Напередодні своєї зустрічі з герцогинею фон-с. пан 

фон-Шнапганський пережив приблизно такий самий 
день, як і берлінський професор. Отець церкви обняв, 
замість грації, матрону. Погляньмо, що трапилося між 
благородним лицарем та герцогинею. 



ХІУ 

ГРАФ 

веду моїх читачів у просто

рі покої старовинного верх.· 

ньосілезького замка. На 

землю спадає вечір. Остан

ні промені сонця, проника

ючи в кімнату крізь важкі 

шовкові портьєри, весело 

граються з полум' ям камі

на, що кидає дедалі яскра

віші відблиски на зелений 

килим, на величезні стінні 

дзеркала, на цілу галерею 

і\ристократичних облич, які велично й пихато дивляться 

із золотих рам. 

Повітря в покої тепле і за.ztушливе. Запашний ди
мок найдобірніших гаванських сигар збирається в про

зорі блакитні хмарки; на мармуровому каміні в кришта

левих келихах парують пунш і грог. Праворуч і ліво

руч від каміна ми бачимо двох молодих людей, що 

зручно влаштувались у глибоких кріслах, простягнувши 

ноги до вогню. 

Один з них, спершись ліктем на ручку крісла, під

тримує сніжнобілою рукою красиву кучеряву чорноволо

су голову. У його темних очах спалахують відблиски по

лум'я, Здається, він поринув у глибоку задуму, Він то 

сидить деякий час нерухомо, то раптом здригається, від

кидає з лоба кучері і, підносячи до губ напіВЗі''іСЛУ си

гару, посміхається, показуючи під чорними, як см О, 
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ла. вусиками чудові, неначе дві низки перлин, зуби. 

Другий курець становить разючий контраст з пер

шим. Уе високий, тонкий, висхлий блондин з чималень

кою лисиною, - він має трохи під топтаний вигляд; ВИ

тонченими манерами він силкується компенсувати пе

редчасну втрату всіх своїх зовнішніх тілесних принад. 

Білявий уміє надзвичайно граціозно курити; зрідка бере 

він келих з грогом і замість того, щоб пити, недба

ло, немов знічев я, потроху виливає в камін. З іро

НІчною посмішкою він поглядає на свого за~1исле!lОГО 

друга. 

Не занепадайте духом, - починає нарешті біля

вий, -- підбадьортесь, лицарю, ви неодмінно побачите 

герцогиню ще сьогодні увечері. Ви познайомитесь із ро

зумною жінкою. 

Чорнявий поволі випростується в кріслі. 

- Скажіть мені в двадцятий раз, графе, чи вва

жаєте ви, що мені це вдасться? 

- Уе залежить виключно від вас; а втім, я підтри

маю вас в міру моїх сил. 

- Я подарую вам свого найкращого жеребця! 

-- Жеребця за герцогиню! Шкода тільки, що я те-

пер перебуваю з нею не в таких добрих стосунках, як 

колись. 

Чому ж, графе? 

- Я сказав пкось герцогині, що завів собі лисину 

виключно з симпатії до неї, і можете повірити, що вона 

мені цього ніколи не подарує. 

Бідолаха ... 
- Так, справді: уникайте докладніше обговорюва

ти тілесні принади герцогині. Боронь вас боже вихваля

ти її лискуче, як воронове крило, волосся, ЇЇ сліпучі зуби 

або її елегантну постать - герцогиня вважала 6 це злою 
іронією, адже всі ці похвали стосувалися 6 перукар я, 
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зубного лікаря та інших корисних членів людського сус

пільства. 

ІЛо ж мені робити? 
- Я гадаю, ви не хочете, щоб геРЦОГИНlІ ВИКОРИ

стала вас, а, навпаки, самі хочете використати герцо

гиню? 

мети. 

Саме так! 

Отже, ви повинні намагатися підкорити 11. 

Uілком вірноl 
І перед вами є два шляхи для ДОСllгнення цієї 

Які саме? 

Вдавайте з себе або тирана, або невинного па

стушка. В першому випадку ви повинні своїм нахаб

ством, своєю безсоромністю так безжально розпалити 

гонор герцогині, щоб вона вважала справою своєї честі 

поступитися вам полем битви лише після запеклого бою. 

Між вами спалахне справжня війна: поглядів, слів, під

ступів, інтриг. Не вражаючи самолюбства герцогині, ви 

повинні на кожне 11 зухвальство відповідати ще більш 

дошкульним єхидством. Ії хитрощі ви повинні знешкоди
ти своїми хитрощами, її брехню ви перевершите своєю, 

ще більшою брехнею - і це імпонуватиме ЇЙ: її вихвалян

ня своїми галантними гріхами ви паралізуєте власними 

розповідями про незрівнянно галантніші любовні приго

ди. Якщо герцогиня змальовує все сірою фарбою, ви ма

люйте чорною; якщо вона вдасться до червоної, то ви 

вдайтесь до темночервоної, і коли вже несила буде пе

ревершити ЇЇ у витонченості, вдавайтеся до іншої край

ності і знищіть свою супротивницю несподіваною 

простотою. Ви доведете герцогиню до Чімборассо 79 нечу

ваного і зненацька скинете її звідти в Сахару звичайні

сінької бу деннос1"Ї, і 11 певен, що ви кінець кінцем пере

можете, що досвідчена старість поступиться перед до-
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свідченою молодістю, що герцогиня засурмить відбій, 

так, вона у розпачі впаде на землю, застогне і заскиг

лить - і от саме тоді настане жадана мить, коли ви пере

можно закінчите свій похід. 

Бо замість того щоб топтати переможену герцоги

ню, ви несподівано відмовитесь від лаврів переможця, за

мість того щоб гучно святкувати перемогу, ви свій трі

УМф перетворите на тріумф герцогині: в ту мить, коли 

вона буде готова впасти до ваших ніг, ви, лицарю, випе

редивши ЇЇ, самі впадете перед нею - сентиментальний 

Сатана, закоханий Нерон, схопите в обійми вашу пере
можену супротивницю і допоможете герцогині підвести

ся, безмежно здивувавши її своєю перевагою, зворушив

ши своєю незрівнянною галантністю. Будьте певні, ли
царю, такою грою ви безперечно завоюєте герцогиню: 

вона заплатить усі ваші борги ... 
- А другий шлях? - запитав лицар, сторожко 

підводячись. 

- Ну, він значно простіший, може, навіть занадто 
простий, щоб, ідучи цим шляхом, бути цілком певним 

перемоги. Наскільки я вас знаю, роль світського ловеласа 
вам личить більше, ніж маска наївного юнака; бо дру

гий спосіб приборкати герцогиню полягає, як я вже го

ворив, у тому, llJO ви вдаватимете простодушного, недо

свідченого юнака і переможете супротивницю своєю наїв

ністю, принадністю нечуваного щиросердя, доведеним 

до неперевершеної майстерності мистецтвом удавати з 

себе безмежно доброчесного й безкорисливого закоха

ного. Вам відоме скрутне становище герцогині: ви знає

те, що вона вже вичерпала усі джерела насолоди, що 

всі більш-менш прийнятні залицяльники давно покинули 

її ... ви знаєте все. Всяка нова любовна інтрижка буде 

для неї бажана, проте захопитися по-справжньому, захо

питися, як колись, вона зможе тільки тим коханцем, що, 
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немов чарівник, дасть їй знову пережити далеку весну 

життя, шши з юнацькою пристрастю викличе в ній ко

ли не справжні радощі молодого кохання, то принаймні 

спогади про втіхи минулого і, таким чином, примусить 

її немовби знову зазнати колишніх насолод. Якщо ВІІ 

спроможетесь викликати у герцогині таку ілюзію, я пе

вен, вона збожеволіє від радості. Вона не тільки спла

тить ваші борги, вона ладна буде підпалити свої палаци, 

кинути в море свої діаманти, якщо ви захочете цього; 

вона зробить для вас все, все... Вибирайте, любий ли

царюl 

Я вибираю останнє! - вигукнув лицар, жбур

ляючи об стіну щойно взятий келих, який розлетівся 

на тисячу осколків, і так палко обняв свого білявого 

приятеля, що бідолашний граф, пронизливо скрикнув

ши, скорчився, неначе його тарантул вкусив. - Я оби

раю другнй шлях! Мій план готовий І 

Рука в руку походжали граф і лицар по килиму, що 

вкривав підлогу просторої !<імнати. 

Пан Фон-Шнапганський - бо чорнокудрий гість бі

лявого графа був не хто інший, як він - зараз перебував 

саме в такому стаНОВИlці, як і наш берлінський профе

сор: на нього чекало щось надзвичайне. Ніщо не могло 6 
схвилювати його сильніше, ніж майбутня зустріч з гер

цогинею фон-С. Злі примари минулого боролися в його 

душі з надією на кінцевий тріумф. Успіх у герцогині ви

лікував би всі рани, які йому заподіяла лиха доля в Бер
ліні, Відні, Мюнхені і в двадцяти інших МІстах. Після 

довгих тижнів пригніченості він уперше відчув гарячкове 

напруження всіх м'язів і нервів. Нарешті він знову став 

колишнім Шнапганським, красунем з голови до п'ят; 

вдвоє красивішим, бо він на щось зважився; він скидав

ся на картяра, який після незліченних програшів проки

дається від своє! летаргії і, голосно см.lОчись, КП-



дає на зеJ{'~НИЙ стіл останню ;кменю золотих монет. 

Зображуйте герцогиню, а я внконаю роль зако
ханого юнака! - вигукнув винахідливий лицар; раптом 
ЗУПИНИВШИСh, він відпустив руку приятеля і схилився 

перед графом у найвишуканішому поклоні. - Я вже не 

пам'ятаю, як поводnвся в ту пору, коли був коричньовим 
гусаро!'>; ~ сілезькому місті О. Треба буде повправлятися 
в манерах. Тоді я справді був простачком, гарненьким 
хлопчиком, і всі літні дами хотіли посадовити мене, в чо

ботях і з шпорами, на коліна і цілувати. Якщо я виявлю 

перед герцогинею хоч половину тієї наївності, яку я ви

явив перед графинею С., то наша гра виграна; я за один 

рік заставлю половину лісів моєї Дульцінеї і викуплю 

всіх моїх овець. 

Лицар стягнув із сусіднього столу скатерку і наки
нув її nolens volens* на плечі графа - годинник і 

вази полетіли на підлогу. 

- Задрапіруйте якомога звабливіше свої принади 

цією ганчіркою! Ви - герцогиня, а я - шістнадцятиріч

ний [Uнапганський! 

Лицар і граф стояли один напроти одного. 

Вельмишановна пані ... - почав лицар. 

- Ах, добридень, пане лицарю!- відповів граф. 

- Вельмишановна пані, в глибокій покорі я схиля-

юсь перед вашою всесвітньовідомою особою. 

- Сердечно рада познайомитися з вами, пане ли

царю, я вже багато чула про ваші зухвалі витівки. 

- Даруйте мені ці витівки моїх юнацьких літ і вір

те, вельмишановна пані, що я прагну лише того ідеала, 

який в цю визначну хвилину я бачу перед собою. 

- В усякому разі, ви рано почали свою кар'єру; 

ще будучи коричньовим гусаром в сілезькому місті О., 

• ВQлею-неволею (лат.). 
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ви так вдало пародіювали Іліаду, uJo навколишні селяни 
склали про вас легенду. 

- Uілком вірно, вельмишановна пані! Я чув, ЩО ви, 

тільки-но вийшовши заміж, вже скочили на круп коза

цького коня і вмостилися за спиною козака - отож і я 

вважав, що не маю права відставати від вас щодо ро-

1\!антики. Ваш образ закарбувавси в пам'яті· палкого 
юнака. 

А в Троппау відбулася ваша славнозвісна дуель: 

шаблі із свистом розсікали повітря, а слава про молодо

го героя розкотиласи по усіх усюдах. 

ие трапилось тоді, коли ви, вельмишановна пані, 
вперше з таким знанням справи посварилися з своїм чоло

віком: пасма волосся літали по всій кімнаті, і ця історін 

ВИКЛИКСІ.ла фурор в усіх паризьких салонах. 

А потім ви поспішили до Берліна. 
А ви, герцогине, вирушили в дипломатичну по-

дорож. 

я ніколи не вірила, лицарю, що в романі з Кар
лоттою ви зазнали невда чі. 

А якщо ваші підлеглі частенько розповідали не

чувані речі, вельмишановна пані, - то це був чистісінь

І;ИЙ наклеп. 

В усякому разі, з Берліна вас вигнали розгнівані 

боги ... 
А вам за часів Карла Х було заборонено з явля

!"Ись при дворі. 

- Але вас не збентежило вигнання: ви подалиси в 

Іспанію пожинати лаври під проводом Дон-Карлоса. 
- Ви ж, вельмишановна пані, поїхали за надзвичай

но цікавих обставин до Флоренції, щоб відвідати свого 
невинного чоловіка, а незабаром після цього подарували 

світові чудову донечку! 

- Пробачте, лицарю ... 
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Даруйте, вельмишановна пані ... 
Ви знахабніли, пане лицарю! 

А ви втратили сором. вельмишановна пані! 

Я сподівалася знаЙl и в вас скромного хлопчика ... 
Обидва приятелі голосно зареготали і кинулися од

не одному в обійми. 

- Ми з другої ролі перескочили на першу, - ви

гукнув граф. 

- Із простаків - у мастаки, - відповів лицар. 

В цю мить розчинились двері. Слуга доповів про 

приїзд герцогині фон-с. 

9 Георг Веерт 



Х\і 

БАРОН 

раф доклав усіх зусиль. 

щоб влаштувати Гtрцогині 

блискучий прийом. Насам

перед він запросив до зам

ка товариство, яке склада

лося знайродовитіших 

представників навколиш-

нього дворянства; декого 

він запросив на кілька днів, 

інші приїздили з своїх маєт

ків увечері і залишали граф

ський палац пізно вночі. 

Барон фон ... належав до гостей, що приїжджали на 
кілька годин. То був сорокап'ятирічний високий, широ

коплечий здоровань з каштановими вусами та бакен

бардами, що безладною порослю густо вкривали його 

щоки. Ніс, руки й ноги барона не відзначалися особли

вою красою, зате веАикі жваві очі надавали йому деякої 

привабливості. Манери баронові були вкрай вайлуваті; 

найпросторіші салони здавалися замалими для його не

зграбних рухів; кожного званого вечора він розбивав 

кілька чашок, стілець або щось інше з ні в чому не по

винних меблів, тож не дивно, що баронові друзі про

звали його раз і назавжди «найдорожчим гостем». 

В розмові барон уникав мудрування, часто користував

ся вельми не дипломатичними виразами, а, роздратував

шись, уживав досить круті слівця. Однак дами при-
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хильно ставилися до нього, бо він був надто порядною 

людиною, щоб його можна було ганити. До того ж він 

так охоче дозволяв юним пустотливим графиням насмі

хаТИС1l з себе, що вже заради тих комічних сцен, до яких 

він давав привід, йому залюбки вибачали всі його 

екстравагантні вчинки. lJJоправда, для переважної біль
шості дам барон був жахливим створінням, бо від одягу 

його за версту тхнуло смороДом стайні. Сюртуки й шта

ни цього шляхетного пана були настільки просякнуті 

цим їдким запахом, що княгиня х. одного разу знепри

ТОJl<шіла, побувши деякий час поблизу барона. Як тільки 

він з'являвся на порозі, між атмосферою салона та ат
мосферою стайні зчинявся справжній двобій, і вищезга

дана княгиня х. запевняла, що їй кожного разу здаєть

ся, ніби до покоїв забіг справжній баский жеребець. 

Своєрідні й харю,терні особливості вдачі барона пояс

нювалися його уподобаннями та приятелюванням з людь

ми, схожими на нього. Справа в тому, що барон був 

не тільки завзятим і чудовим вершником; він особисто 

займався широкою торгівлею кіньми. З особливим за
доволенням він завжди розповідав про к а з к о В і 

бариші, що Їх він нібито одержував від цього гендлю

вання. 

Жодному гендляреві, запевняв барон, ще не вдавалося 

обдурити його, зате він сам умів будь-кого обдурити; 

аж заХОД1lЧИСЬ від реготу, барон вихваЛ1lВСЯ, як він об

шахрував того чи іншого єврея під час останньої торго

вельної операції. Проте добре поіНформовані друзі чу

дово знали, як в дійсності стоїть справа з цією пристра

стю барона. Вони здебільшого самі наживалися на цьо

му і розсудливо остерігалися руйнувати ілюзії свого 

приятеля. Ім було відомо, що він баришує виключно за
ради інтересу до купівлі та продажу і що йому зовсім 

байдуже, коли збитки від цих операцій досить істотно 
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скорочують його річний прибуток. Від усіх ІНших людей 

барон відрізнявся тим, що він був членом кавалерій

ського мисливського клубу, організованого на кшталт 

англійського клубу, який свого часу викликав фурор се

ред сілезького дворянства. Членами цього клубу ~IOГ ли 

бути лише дворяни і обрані вихідці з бюргерських кіл; 

його завданням було поєднувати верхову їзду з полю

ванням і таким чином сприяти «дальшому загартуванню 

прусської молоді». 

Барон не потребував цього «загартування», 60, хоч 
йому й траплялось іноді розпутничати з навколишніми 

сільськими красунями, загалом він жив дуже впорядко

ваним життям і тому зберіг своє залізне здоров'я. Вран

ці він вставав разом із сонцем і саме тому засинав у 

салонах, серед найвишуканішого товариства, голосно 

похропуючи в своєму кріслі. Барон рідко пропускав 
скликувані ландратами окружні збори, які в Сілезії 

складалися звичайно з п'ятдесяти поміщиків-дворян та 

щонайбільше шести-восьми представників від городян та 

селян. Але ще ретельніше він відвідував навколишні що

тижневі базари, U.Jоб не тільки побаришувати кіньми чи 

спродати овечу вовну, а, головним чином, заради приєм

ності хильнути по чарці та пограти в карти з людьми 

такого ж штибу, як і він сам. Довгий час сілезьке дво

рянство відвідуваЛ0 ці щотижневі базари охочіше, ніж 

запроваджені в кінці тридцятих років дворянські зі

брання, які вперше виникли після визвольних воєн8О , про

те незабаром знову на кілька років припинили своє іс

нування. Але вінцем усіх баронових розваг був щоріч

ний вовняний ярмарок, який відбувався зараз же після 

зелених свят у Бреславі. Відомо, що для всіх сілезьких 
дворян, які займалися BiBQapCTBOM, головне місто Їхньої 

провінції було в цю пору тим самим, чим для прочан бо

ГОМІЛЛЯ. Барон здавна був ОДНИМ з найвизначніших зав-
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сідників цього ярмарку. Користуючись такою нагодою, 

він розтринькував більше грошей, ніж будь-хто інший, 

і не раз бувало повертався звідти обтяжений чималими 

боргами замість того, ll.Jоб привезти додому купу грошей 

за продану вовну. Крім торгівлі кіньми та вовною, ба

рон розводив цукрові буряки та держав гуральню, отже, 

поєднував у своїй особі «благородні вподобання» сі

лез ької маєткової аристократії. 

иього здорованя-аристократа, вівцевода й виноку

ра, що так до пари господареві будинку, графові, який 

передчасно розладнав до краю свої нерви і здоров' я на 

різних курортах та у великих містах, ми знаходимо в 

товаристві всесвітньоуславленої своєю розпустою герцо

гині фон-С. та лицаря Шнапганського. Право бувати се

ред тю,их людей давали баронові його стародавній рід 

та величезне багатство. 

Як відомо моїм читачам, герцогиня вже прибула в 

маєток графа. Стомившись з дороги і не зважуючись 

з' явитися на очі багатьом не знайомим їй людям, вона 

першого вечора не вийшла з виділених lИ покоїв, так що 

лицар Шнапганський МУСИВ провести ще двадцять чоти
ри години в нестерпно:wу чеканні. 

Як і завжди, коли розташування й обладнання па

лацу були герцогині не відомі, вона й цього разу мала 

довгу попередню розмову з графом про належне освіт

лення салону. Для герцогині це було питанням першо

рядного ЗНdчення. Ії становище було якраз протилеж
ним тому, у яке потрапив колись блаженної пам' яті Пе
тер Шлеміль 81. Бідолаха Шлеміль не мав тіньової сто-

рони; у бідолашної геР'10гині Їх було більш ніж досить. 

Отож, якщо Шлеміль відряджав заздалегідь свого дру

га Бенделя, доручаючи йому влаштувати освітлення так, 

щоб усе світло було спрямоване на нього, Шлеміля, то 

герцогиня звеліла графові вжити всіх заходів, щоб на 
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неї по змозі не впав жодний промінь. Граф був втаємни

чений в тонкощі туалету герцогині, отож він влаштував 

справу так, що розташування ламп другого вечора мало 

бути наЙвигіднішим. 

Можна собі легко уявити, що то була за ніч для ли

царя й герцогині напередодні Їхньої першої зустрічі! 

І хоч тіла Їхні розділяла холодна стіна, Їх душі вже зли

лися докупи і, підхоплені виром сновидінь, закружля

ли у веселому танку, танку мрій, добре відомому всім 

закоханим. 

О, як це нестерпно. коли часто-густо нас відділяє 

від предмета наших поривань лише стіна, яка-небудь 

дощана стінка або навіть занавіска! Ми чуємо, як зіт

хає предмет наших бажань, як він сміється, кахикає, на

співує пісеньку. Але стіна стоїть непереборною пере

шкодою на шляху до нашого щастя; наша мрія, що вті

лює в собі цілий світ, відокремлена від нас окованими две

рима, а завіса так і лишається опущеною. В тоіі час як 

дама нашого серця, можливо, бачить нас уві сні й урив

частим голосом белькоче таємничі слова, мне маленыIи-

ми голими ніжками простирадло і простягає вперед сніж

нобілі руки, щоб обняти того, про кого вона марить, 

при горнути його до грудей, осипаючи поцілунками й за

ливаючи слізьми, так, в той час, коли вся наша істота зли

вається з нею - ми змушені, можливо, сидіти, закляк

нувши від холоду, за чашкою чорної кави і обміркову

вати цивільний позов, якусь філософську проблему чи 

іншу дурницю. 

Але виною цьому - погане 06ладнаннJ'I наших бу

динків і погана організація нашого суспільства. Подіб

но до звіринця, ми живемо у загородках та КЛІТках. 

Леви розучуються ревти, орли - літати, солов'ї

співати. Половина життя нашого минає в марній роботі, 

у нездійсненних пориваннях. Титани перетворюються 
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на філістерів, небесні гурlІ - на істеричних старих ді

виць. Благонравність зробила нас жалюгідними бо'llГУЗ

ливими педантами, справжніми скнарами, які так довго 

трусяться над своїми скарбами, аж поки вони не вкри

ються іржею і цвіллю. Ми варнякаємо дурниці, як цар 
Соломон, коли йому бу ло сімдесят років, а коли вважає

мо, що сказали чи зробили щось нове, то виявляється, 

що все це - нікому не потрібний старий мотлох, що все 

це краще за нас казали й робили греки і що все давно 

сказано у Гомера в доступній для кожного п' ятикласни

ка формі. 

Та що й казати: від нас тхне кавою, вовною, запліс
Н'ІІвілими книгами та вкритими пилом паперами, всім, 

чим завгодно, - тільки не людиною І Ну й гарні ж ми, 

нівроку! Коли б живі були старі боги, вони добряче по

глузували б з нас за те, що при всій гостроті нашого ро

зуму, при всій нашій освіченості ми стали такими су

мирними крамарями, такими покірливими поденщиками. 

Ми руйнуємо трони, виганяємо геть за море нещасних 
королів, але нашу доброчесну косицю, щурячий хвостик 

нашого недоумства ми зберігаємо на потилиці. Хай би 

доля повісила нас на ньомуl 

Так, уже час вам зруйнувати стіни, розтрощити пе
регородки, розірвати занавіски. Ви повинні знову стати 

НК діти: вони говорять одне одному «ти», рідко обду

рюють одне одного. плачуть цілуються, безжурно 

сплять в одному ліжку; діти - єдино розумні люди на 

землі. 



ХУІ 

БАРОН І ЛИUАР 

ароне, адже ви знаєте гер

цогиню, чи не так?- спи

тав лицар ШнапганськиЙ. 

- Ви маєте на увазі 

вавілонянку ? запитав 

кінський аматор. 

- Ну... герцогиню 

Фон-с. 
- Аякже, знаю. Ко

лись продав 1И пару білих 

коней за дев' яносто фрід

ріхсдорів,- пару білих коней, скажу я вам, справжніх 

янголів; коників, яких я любив, обожнював. Коли я зга

дую про них, смуток охоплює мене, сльози затьмарюють 

мені очі. І всього лиш за дев' яносто фрідріхсдорів,- о, 

це жахливо! 

- Але з якої речі ви продали Їх так дешево? 

- Бо я вкрай загнав нещасних тварин, і вони через 

це не були варті й понюху табаки. 

- Але в такому разі, чорт забирай, герцогиня до

сить-таки дорого дала за них! 

- Uілком вірно, лицарю! Але хто відшкодує мені 

мою скорботу за нещасними тваринами? Хто заплатить 

мені за біль, викликаний свідомістю того, що я перед

часно занапастив таких чудових коней? 

Ви дуже наївні, пане барон! 

- Я дворянин, лицарю Відтоді як я продав герцо-
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гині коней, я не мав з нею жодного гешефту. Даремно я 
пропонував ій найкращих коней з моєї стайні: сірих в 

яблука, рудих з червоним лиском, казкових вороних, 

ваРТI'IХ того, щоб усіх Їх цілувати, пестити, обожнюва

ти, - герцогиня й слухати нічого не хотіла. Вона увесь 

час згадувала білих коней і в такий спосіб раз у раз 

роз'ятрювала ледве загоєну рану моєї туги. 

- Але я вважаю, що герцогиня мала для цього 

всі підстави, 

- Звичайно, лицарю; проте, як вихована дама, 

герцогиня мала стільки ж підстав ніколи не торкатися 

цієї історіі, ніколи більше не згадувати про білих коней 

і раз і назавжди простити мені мою провину Коли я, 

легковажний чоловік, охоплений тугою, зробив собі 

ПРИ€~fнjсть обмахорити герцогиню на якісь дев' яносто 

паршивих фрідріхсдорів, то вона, як розумна жінка, 

могла б дозволити собі розкіш - дати мені цю втіху 

В усякому разі, це логічно ... 
- ие логіка баришника 

- А втім, я помирюся З герцогинею. Я щодня 

упадатиму коло неі, адже я обожнюю ЇЇ, я обожнюю уп

ряжку, якою вчора увечері вона приїхала, я запропоную 

за неї найбільшу ціну, яку будь-коли давав шляхетний 

знавець. 

А може, ця упряжка теж загнана? 

- Прошу пробачити, аж ніяк! Чотири коники, 

яким немає рівних, хоч світ увесь обшукайте ... 
А що, коли герцогиня відмовиться продати їх? 
Ну, тоді я вдам, ніби я ось-ось збожеволію. 
А якщо й це не допоможе? 

Тоді я погрожуватиму їй самогуБСТВ::JМ. 
А коли й після цього ви не досягнете мети? 
Тоді я вдамся до крайніх заходів: упаду герцо-

гині в ноги, обійму ЇЇ коліна і освідчуся ЇЙ в коханні. 
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Пан фон-Шнапганський аж поточився на кілька 
кроків назад, неначе в особі барона він побачив найне

безпечнішого суперника. 

- Освідчитеся в коханні? .. - нарешті перепитав 
лицар з якимсь особливим притиском. 

- Саме так, любий лицарю, бо я не можу більше 
жити без чотирьох жеребців герцогині. 

Та чи знаєте ви, що герцогині майже шістдеС1lТ 

я знаю, що її жеребці - найпрекрасніші в усьо
му світі. 

Чи відомо вам, що у герцогині фальшиві литки, 
штучні зуби і перука замість волосся? 

- Я знаю, що її жеребці мають справжні хвости, 

справжні гриви і такі ж копита. 

- Невже вам не зрозуміло, що ви станете посміхо
виськом для усього світу? 

- Я розумію тільки те, що кожний жеребець кош

тує сто пістолів. 

- Чи відомо вам, що злигатися з такою руіною

зна чить з радити свою мол оді сть ? 
- Мені відомо, що жеребці герцогині надзвичайно 

прикрасять мою стайню ... 
Промовивши це, барон голосно зареготав. 

- Я хотів лише перевірити вас, любий лицарю. 

Я радий, що ми однакової думки про герцогиню. Мені 

сказали вчора, що ви справді маєте серйозні наміри що

до герцогині. Я не міг собі цього уявити. Після всього, 
що ви мені допіру сказали, це неможливо. Адже герцо

гиня нагадує зморщену висхлу моркву. Чи не так, пане 

лицарю? 
Пан Шнапганський прикусив губу. 

- Вона схожа на стару моркву, що 11 гірський дух 

Рюбецаль 82 перетворив на жінку, правда? 
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Пан Шнапганський зніяковіло опустив ОЧІ долу. 

- I,Uоб такий чарівний юнак, як ви, закохався в 

стару карлючку - я вмить зрозумів, що це чистісінький 

наклеп! 

Пан Шнапганський не знав, куди подітися від збен

теження. 

Облиште герцогиню, - нарешті промовив наш 

герой. 

Пробачте, пане лицарю, але ж ви саМІ почали 

розмову про неї! 

виклик! 

В усякому разі, герцогиня - розумна жінка! 

Розумна морква! 

Вона уславлена жінка! 

Уславлена морква! 

Пане барон, я вас не розумію. 

Але я добре розуміюся на цій висхлій моркві. 

Ви, здається, кепкуєте з мене. 

Я кепкую з старої зморщеної морквиці. 

Пане барон, я можу сприйняти ваші слова як 

Барон здивовано глянув на лицаря: 

- Отже, герцогиня все-таки становить для вас пев

ний інтерес? 

Пан Шнапганський зрозумів, що він потрапив у 

пастку. 

- Заспокойтеся, - продовжував барон, - я діяти

му цілковито в ваших інтересах, але - рука руку миє: 

будьте ласкаві переконати герцогиню, що четверо її же

ребців ... хворіють на шпат ... 
Лицар ствердно кивнув головою, угоду було 

укладено. 



ХУІІ 

ЛИУАР І ГЕРУОГИНЯ 

ицар елегантно схилився 

перед герцогинею, щоб по

цілувати їй руку. Поцілу

нок руки найкраща 

увертюра до розмови з да

мою. Люди благородного 

походження залюбки ці

лують руку, ми ж, бюрге

ри, зважуємося щонайбіль

ше на поцілунок рукою. 

В цьому відношенні дво

ряни мають перед нами перевагу; адже немає нічого 

більш доречного й граціозного, ніж вчасно і граціозно 

поцілувати руку прекрасній дамі. 

В ту мить, коли дама, велично випроставшись, гор

до відхиляє назад голову так, що чорні локони, неначе 

закохані змійки, розсипаються по алебастровій шийці, 

лщrар схиляється в шанобливому поклоні й ніжно цілує 

тендітну владну ручку, розточуючись компліментами, со

ЛОДКИl\Ш запевненнями та галантною брехнею. Чи може 

бути lI.JОСЬ приємніше за поцілунок руки? Починаєш з 

руки, та хто знає, де спиниш ся ? 
Поцілувавши герцогині руку, лицар фон-Шнапган

ський поволі випростався, і сповнена чекання дама по

бачила обличчя, на якому юнацьке збентеження так 

l\:айстерно поєднувалось з фривольністю, яка є наслід

ком велИІЮГО досвіду, що з уст герцогині мимохіть зле-
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тіло зітхання, якого від неї вже давно ніхто не чув, одне 

з тих зітхань, за які не шкода віддати мільйон, за які 

радо йдеш під кулі, за які дають безліч клятв порушу

ЮТЬ стільки ж клятв! 

Так зітхала герцогиня колись, у давні часи своїх 

тріумфів. Пан Фон-Шнапганський сполошився не на жарт, 

що герцогиня ще й досі вміє так природно зітхати і, 

рвучко притиснуши руку до серця, запитав з усією наїв

ністю, на яку тільки був здатний: 

- До кого стосується це зітхання, вельмишановна 

пані, до вас чи до мене? До вас воно стосуватись не мо

же, бо в радісній величі підноситесь ви над усіма зітхан

нями, над зойками болю й пристрасті, які судилися тіль

ки мені; так, вельмишановна пані, ваше зітхання нале

жало мені, це був зойк моєї душі, це було освідчення 

в вірності, з яким я кинувся до вас по мосту зітхань, шу

каючи біля вас порятунку. 

- Ну й мастак цей Шнапганський пишномовно пу
стодзвонити,- промовив барон, відводячи графа в гли

бину кімнати. 

А лицар уже осідлав свого улюбленого конька. 

- В перший день, - продовжував він, - господь 

бог був веселий і створив світло; другого дня він, ще 

більше звеселившись, створив небо. На третій день твор

ця пойняв серйозний прозаїчний настрій, - і з' явилася 

нудна прозаїчна земля; проте на четвертий день у ньо

го розігралася фантазія, і він створив місяць та зірки, а 

на п'ятий бога осяяв гумор, і він створив усе живе на 

землі, у морі, в повітрі; нарешті, на шостий день, г ли

боко зітхнувши, він створив людину, він породив ко

хання, і ось уже протягом багатьох тисячоліть це ЗІт

хання господа бога не завмирає у серцях створених ним 

в шостий день людей, зітхання, схоже на незатихаючу 

луну, яка летить від однієї душі до іншої, rюроджуючи 
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все нові й нові відгомони, - радісні й болісні, гармонійні 

й розпачливі ... 
- Шкода, що лицар не обрав професії пастора, -

прошепотів барон графові на вухо. - Погляньте-но, як 

він розмахує руками; точнісінько, як маріонетка на ни

точцil Чи ви бачили коли-небудь таке чортовиння? 

Тимчасом· герцогиня, уважно прислухаючись, підве

ла голову. Вона поправила на плечах кашемірову шаль, 

щоб та падала звабливими таємничими складками і, по

казуючи лицареві аристократичний профіль, мініатюрну 

ручку в тонкій рукавичці та маленьку ніжку, відповіла з 

привітною посмішкою: 

- Справді, пане лицарю, ваша розмова - це су

цільне зітхання; ви, певно, страшенно нещасна людина ... 
Страшенно! Ах, вельмишановна пані ... 

- Але розумним людям не личить бути нещасними; 

вони, в усякому разі, не повинні втрача:ги віру в свій 

талан настільки, щоб злитися або сумувати довше, ніж 

один день. Скажіть щиро, пане лицарю, (ІОЛИ ви зроби

лися нещасним? Вчора чи сьогоднР 

- Десять хвилин тому, вельмишановна пані! 

Згорнувши руки на грудях, лицар спрямував на 

герцогиню томний погляд. Вона віддала 6 залюбки ти
сячу луїдорів за те, щоб у цю мить по-дівочому зашарі

тися. 

- Ви тільки подивіться, як він крутить хвостом, 

як улещує герцогиню, - пробурмотів граф. 

Немов цуценя перед старою кішкою, - відповів 

барон. 

я ніколи й гадки не мав, що він такий спритний 

комедіант. 

- Він, певно, день у день, протягом цілих десяти 

років вправлявся перед дзеркалом у тонкощах жести

кулиціі. 
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- Тепер" вже не сумніваюсь в тому, що він завоює 

герцогиню. 

- Хвала богові, таким чином, четверо жеребців 
будуть моі. 

Г раф та барон відійшли трохи далі, а наш 
Шнапганський продовжував так зворушливо розпо-
відати про свої любовні стражданн", як жоден 

лицар до нього. 

З кожною секундою його красномовство ставало 
все барвистішим, все захоплюючішим; його слова, немов 

крилаті коні, перестрибували через усі перешкоди цієї 

найделікатнішоі з розмов. Подібно до того, як поет, 

сид"чи в своєму затишному кабінеті, настільки "скра

во відтворює в своїй уяві морську бурю, що, описуючи 

П, мимоволі хапається за голову, щоб вітер не зірвав ка

пелюха,- так пан фон-Шнапганський в присут

ності майже шістдесятилітньої дами зумів настільки 

майстерно вдати з себе найневиннішого юнака, що 

виявив справжні чудеса наївності і проти волі гер

цогині затягнув її з собою у вир найсолодшоі любов

ноі гаР1lЧКИ. 

- Так, я нещасний, - вигукував лицар, - ось уже 

АесJ'lТЬ хвилин нещасний, бо 11 втрачаю надію fiудь-коли 

знову зазнати щастя. Я знайшов троянду, та чи вільно 

мені зірвати її? Я знайшов перлину, та чи можна мені 

пригорнути ЇЇ до свого серця? 

Такі подібні до них фрази сипалися, наче 

горох, із уст лицаря. Герцогиня призналасJ'l собі. 

що хоч lИ І доводилос" на своєму віку чути силу-си

ленну ВСІЛЯКИХ дурниць, але такими любовними 

нісеніТНИЦ1lМИ, J'Iк! вже півгодини плів лицар, її 

ще ніхто не частував. 

- Подорожуйте, лицарю І Шукайте розради й роз
ваги в мандрах ... 
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Вельмишановна пані, не відштовхуйте мене І 

Займіться полюванням, лицарю! Шукайте втіхи 

у МИСЛИВСТВІ ••• 

Шановна пані, не женіть менеl 

- Пориньте у мистецтво й науки, лицарю, це роз

важить вас! 

- Дозвольте мені не шукати в мистецтві того, що 

я побачив зараз перед собою в житті ... 
Так пливла ця розмова, і все більш замріяно пог ля

дав лицар на даму, І все прихильніше позирала дама на 

лицаря. 

Проте я не маю підстав сподіватися, що моі друзі 

слухатимуть до кінця любовні теревені двох завзятих 

гріховодників. Воркування двох закоханих - нудна за 

всіх обставин справа, і КUЛІІ навіть розмова, що відбу

валася між герцогинею й лицарем, вже хоча б своєю 

брехливістю становить більший інтерес, ніж щиросерді 

освідчення справді закоханих молодих людей, то все ж 

більш чи менш заяложені фрази лишаються ті самі. «Со

лодка знемога» і «том на скорбота» неодмінно фігурують 

у листах, написаних поганим стилем і в пишномовно-ба

нальних виразах; любовні нісенітниці взагалі нестерпні. 

Любов тільки тоді здатна викликати інтерес, коли вона 

виступає в суто почуттєвій формі. Земні ангели, які да

рують нам плотські насолоди, - цілком прийнятні, милі 

створіння; а щодо безтілесних, безстатевих ангелів на 

небі,- то іх ми полиши~ю I'ОСПОДу' богові. 

«Всі ті, - читаємо далі в наших рукописах, - хто 

перебував у той час в замку графа і мав нагаду спостері

гати маневри лицаря перед герцогинею, мало не помер

ли від сміху. Шнапганський поводився, як найсентимен
тальніша закохана мавпа, виконуючи цю роль з такою 

послідовністю, що герцогиня дедалі більше піддавалася 

на обман і, як не дивно, кінець кінцем повірила, що ли-
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цар так само нестримно порива~тьс" до неі, як вона

до нього. r еРЦОfllНЯ сама собі призналась, що за все 

життя її ще ніхто так не кохав. Знову новернулись до неї 

дівочі мрії; все, щО І\оЛИСЬ давало їй наєолоду, знов ожи

ло в пам' яті. rй здавалося, що до неї знову повернулися 

ті дні, коли біля ЇЇ ніг лежав цвіт французької моло./(і, 

наш лицар здавався їй уособленним усіх чоловіків, з 

якими вона зазнала любовних насолод. Лицареві вдало

ся те, ЩО граф вважав найважчим: силою любовних ча

рів осяяти старість герцогині відблиском ЇЇ колишньої 

юності». 

Та коли Шнапганський досяг цього, вдячність гер

цогині не знала ніяких меж. І якби зажадав цього Шнап
ганський, - вона справді з радістю підпалила б свої 

маєтки, кинула б у море свої діаманти. Кажуть, що в цій 

вдячності старої живучої дами було щось зворушливе. 

В огидній плутанині брехні, лицемірства, найбезсором

ніших інтриг ця вдячність блиснула, неначе крихта золо

та серед жужелиці, викликаючи радісне почуття і до де

якої міри примиряючи з цими проти природними і огид

ними стосунками. 

Уе, в свою чергу, вплинуло і на нашого лицаря. 

Вперше в житті він відчув сором. Перемога була занадто 

великою, щоб йому не стало соромно. Протиприродне 
зближення перших днів перетворилося на довголітній ін

тимний зв'язок. 

Погостювавши деякий час у маєтку графа, геРЦОГИН1І 

повернулася до свого палацу і, само собою зрозуміло, 

взяла з собою нашого лицаря. Почалося спільне життя, 
докладно описати яке неможливо. Був створений культ 

на зразок грецького; герцогиня звеліла заново оздобити 

з спранжньою азіатською розкішшю грот-купальню, і 

там закохані проводили цілі дні. 
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ОДІССЕй І КАЛІПСО 

ТИ'>fчасом сонце зайшло, і темрява 

Нічна наступила. І в грота заглибившись сутінь, 

Вони там кохалися палко, до ранку пробувШИ у парі 83. 

Смертельно стомлений, ледве дихаючи, повернувся 

лицар у свій маєток. Але охоплена пристрастю красуня, 

повна невдоволених бажань, переодягнувшись мужчи

ною, іде за ним ... 
Винагорода бу ла такою ж велшюю, як і послуга. 

Лицар одразу одержав двісті тисяч талерів готівкою. 



ХУІІІ 

РЕЗУЛЬТАТ 

то було б видовисько, 'ко. 

ли б хтось заходився дa~ 

вати вистави на сучасній 

нашій сцені при яскравому 

денному світлі. З.під роз· 

мальованої показної пиш. 

ноти стирчали б ослячі 

вуха дійсності. Квіти й де. 

рева втратили б усю свою 

красу, а салони і розкішні 

покої перетворилися б на 

стаию та огидні коридори. Та й самі актори мали б зов· 

сім інший вигляд. Незважаючи на майстерний грим, 

можна було б переконатися, що роль Альмавіви грає 

пан Мейєр, маркіз Поза виявився б паном Фішером8\ і, 
таким чином, кожного було б легко впізнати по його 

ряботинню, по ріденьких вусах або по іншій хибі тв ор· 

ця, і пан директор даремно силкувався б заповнити зал 

для глядачів. 

Як у директора з театром, так у мене стоїть справа 

з герцогинею фон-с. Намальовані мною останнього ра

зу картини були б, звичайно, r;расивішими, якби я міг 

дати Їх при яскравому світлі ламп. Але я мусив, нічого 

не прикрашаючи, при невблаганному денному світлі 

дослідити принади високородноі дами; тут уже марні 

всі просьби та благання, справу необхідно було змалю

вати один раз: або так, або інакше, але, у всякому 
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випадку, правдиво, і я, на жаль, повинен був скоритися. 

Мої читачі, напевно, помітили, що я зробив це дуже не

охоче, зволікав справу, скільки міг, я б опирався ще й 

далі, вставляючи в розповідь сторонні історії, якби моя 

совість не нагадала мені, що було б краще ні на крок не 

відступати від наявних документів і суворо додержувати 

правди. 

Я зостався вірним правді, і саме з цієї причини був 

удесятеро менш привабливий, ніж коли б обняв боги

ню Брехні. Правда і Брехня! Богиня Правди уявляється 

мені дівою шести футів на зріст, з білявим волоссям і 

холодним, сніжнобілим обличчям. Двоє великих очей

немов бездонна блакить небесна, вони посміхаються тобі 

з висоти власної величі, з її очей на тебе дивиться душа 

чистої непорочної богині, дивиться так щиро і разом з 

тим урочисто, що ти ледь зважуєшся наблизитися до неї 

і щонайбільше поцілувати її чоло, високе олімпійське 

чоло, а потім у боязкій покорі чекаєш її наказів про

тягом цілого нудного дня. З Правдою у нас трапляється 

те ж саме, що у Купідона - з усіма без винятку музами. 

«Я, пригадую, десь читав, - говорить метр Аль

КОфрібас85,- що якось Купідон, відповідаючи на за

питання своєї матері, чому він не уражає муз своїми 

стрілами, сказав, що він вважає муз такими чарівними, 

чистими, цнотливими й доброчесними, завжди заклопо

таними своїми обов'язками: одну - спогляданням зірок, 
другу - підрахунком чисел, третю - геометричними 

вимірами, четверту - ораторським мистецтвом, п'яту

поезією, шосту - музикою і т. Д.,- щО, наближаючись 

до них, завжди ослаблює тятиву, закриває сагайдак і га

сить факел, соромлячись свого зухвальства та побоюю

чись завдати ім болю. Він навіть знімає пов' язку з 

очей, щоб милуватися музами, слухати їх солодкі пісні 

та оди; це для нього - найбільша насолода в світі, їх 
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краса і грація зачаровують його, Їх гармонія - заколи

сує, тому він і гёlдки не має стріляти в них або відволі

кати муз від Їхніх занять». 

Такі ж самі почуття викликає в нас істина. 

І зовсім інакше стоїть справа з брехнею. Богиня 
Брехні або Фантазії, якщо вам більше до вподоби така 

назва, - не шести футів на зріст і не має білявого во

лосся, ні, вона - маленька особа з чорними або кашта

новими локонами і смуг ля вим, як У жителів півдня, об

личчям, з лукавою посмішкою на яскравочервоних 

устах, а її талія, ніжки, ручки такі чарівні й зва

бливі, що ви одразу ж ладні збочити на хибний шлях, 

навіть якби полум'яні очі цієї крихітки не вимагали так 

жагуче, щоб ви, втративши самовладання, кинулися в 

їх чарівну безодню і загину ли, як гине у вогні необе

режний метелик. Немає в чарівній богині ані спокою, 
ні величі, вона жвава, рухлива; вона танцює і співає, 

прикрашаючи свої локони квітами; вона то сміється, то 

плаче, залежно від настрою, але вона завжди спокусли

ва. Істині ти повинен поклонятися, неначе королеві, і 

те, що вона тобі дарує, ти дістаєш з її ласки. Фанта

зія вдається до інших заходів. Тобі не треба ганятись 

за нею, вона часто сама упадає коло тебе, і, якщо ти 

вродливий хлопчина, вона весняної ночі прийде до тебе, 

оповиє твою шию своїми пухкими руками, цілуючи тебе, 

і ти ранком прокинешся вражений. Чиста Правда - це 

законна англійська дружина; чарівна Брехня - фран

цузька гризетка. 

Але повернімось до Шнапганськогоl 
Нашому лицареві конче потріБRО було досягти на

решті здійснення своіх задумів; він вчасно здобув пе

ремогу над герцогинею: її великодушність ще могла вря

тувати його. Справа в тому, що найбільші родові маєтки 
Шнапганських у Австрійській Сілезії підлягали прода-
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жу з торгів, бо лицар не мав капіталу, щоб утримувати 

Їх. Вже був призначений і день аукціону, вже прибув 

уповноважений К. фон_Г. 86, щоб придбати величезні во

лодіння. І от у цю мить сталася знаменна подія в житті 

на.шого лицаря... Герцогиня Фон-С. марила Шнапган
ським, і не було такої жертви, якої вона не принесла б, 

щоб допомогти нещасному лицареві. Завдяки своїм 

впливовим зв'язкам вона досягла того, щО К. фон-Г. від

кликав свого уповноваженого і облишив думку про тор

ги. Інших покупців, з оглиду на величезну вартість во

лодінь, можна було не побоюватись, та Їх і не знайшло

ся, і герцогиня подарувала Шнапганському 200 ООО 
талерів, щоб він міг вийти з скрутного становища. Не за

довольнившись цим, наш лицар спонукав свою благодій

ницю викупити одну по одній всі закладні, що обтяжу

вали інші його маєтки, і, таким чином, сплатити основні 

його борги - одним словом, наш приятель став найщас

ливішою людиною в світі. 

Ви, мабуть, пригадуєте легенду про зачарований за

мок? Попід старими мурами буйно розрослися будяки й 

терни, утворюючи разом з обвитими плющем деревами 

навколишнього лісу непроникну стіну круг замка. Мерт

ва тиша панувала в розкішних покоях. У дворі спали 

собаки й коти; в стайні нерухомо стояли чистокровні 

скакуни; біля них, спершись на ясла, завмерли з напів

заплющеними очима кремезні конюхи, яких сон захопив 

під час роботи. 

На кухні спали повар та "ухарчуки, тут і там зав
мерли інші слуги, немов Їх громовиця вдарила. У по

коях замка на м'яких стільцях сиділи кавалери й дами, 

захоплені сном під час банкету, вони спочивали з кели'" 

хами в руках, схиливши голови на груди. 

Коротше кажучи, усі живі істоти, від знатних го

стей у залі до мух на стіні, були заворожені, скуті ча-
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рами; вони спали б, мабуть, і понині, коли б одного разу 

молодий лицар, проклавши собі мечем дорогу крізь бу

дяки й терни, не проник у це закляте місце. 

Здивовано озирнувшись навколо, він зрозумів, що 
це чаклунське навождення можна зруйнувати тільки 

зовсім незвичайним способом. Протягом цілого тижня 

він міг би шарпати й розбуркувати панів та челядь,

вони все одно б не прокинулись. Тому він крутими зви

вистими східцями піднявся на замкову башту і в ма

ленькому покої побачив невимовної краси дівчину, яка 

спала, потопаючи в подушках. Локони ЇЇ розсипалися по 

плечах, чарівні уста були свіжі й рожеві, наче троянда. 

Довго дивився захоплений Лііцар на цю чудову кар

тину, а потім, намилувавшись досхочу, СХИ.\ився над кра

сунею і, само собою зрозуміло, поцілував її прямо 

в рожеві уста - цього було досить, щоб чари вмить 

зникли І 

У дворі забігали собаки й коти, в стайні ожили коні 

й конюхи, на кухні заметушилися повар та кухарчу

ки; челядь і слуги, позіхаючи й потягуючись, розпро

стували затерплі руки та ІІОГИ. У великому залі кавале

ри і дами заходилися коло страв і питва, вони продов

жували бенкетувати, їм, напевно, і невтямки було, що 

вони проспали якихось двісті років. 

Одним словом, усе заворушилось, від гостей в залі 

до мухи на стіні, бо високо на башті, у відлюдному по

кої лицар поцілував діву, яка прокинулася від сну, і, 

умліваючи від кохання, припала до його грудей. 

Вчені мужі твердять, ніби всі чари виникли через 

укол веретеном і ЩО розвіяти це чаклунство може тіль

ки поцілун<'ІК ... 
Я не знаю, чи так це. Але достоту відомо, що обій

ми лицаря l1Jнапганського і герцогині фон-с. справили 

на заставлені маєтки нашого приятеля такий самий 
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ВПЛИ!!, ЯК поцілунок, що ним герой легенди розбудив 

сплячу красуню, на зачарований замок у лісі. IJей поці

лунок розвіяв чаклунські чари, поцілунок нашого Шнап
ганського звільнив його маєтки від усіх боргів. 

Подібно до того, як чистокровні коні веселим іржан
ням сповістили про своє визволення від чар, так і тонко

рунні вівці та барани в маєтках Шнапганського, задрав

ши догори голови, радісно забекали, вітаючи свого виз

воленого від боргів володаря. 

Так, у пана фон-Шнапганського більше не було 

боргів. 

Всякий, кому траплялося ходити в боргах, зрозуміє, 

яке це чудесне почуття. Борги належать до найприкрі

ших спогадів; борги - це, так би мовити, похмілля піс

ля колишніх насолод. Усі безглузді витівки, що Їх ми 

утяли в житті, безжально сплива ють в нашій пам' яті у 

вигляді невблаганних ЦИфр наших боргів, і минуле з 

огидною гримасою заглядає в наше сучасне. 

Та найгіршим у боргах є те, що раЗО1\! з ними у 

нас з'являються кредитори. иі похмурі, непривітні лю

ди, що кривлять фізіономію, побачивши нас на вулиці. 

вже вдосвіта грюкають у наші двері, щоб набридливо 

гугнявити нам про своі злигодні; гірше того, вони від

волікають нас від роботи, коли ми заклопотані вирі

шенням питань світового значення, і з Сінайських висот 

нашої думки стягують нас у мертве море своєї дрібно

буржуазної мізерії - о, як це жахливо! 
Але така вже примха долі, що не один титан, який 

мріяв ощасливити людство, не міг заплатити навіть за 

свої ШТд.НИ ... 

Друже мій, не залазь у борги! Кредитор зліший за 
гедзя, настирливіший за чорта і нудніший за ангела. 

Але герцогиня вважала, що, сплативши борги Шнап

ганського, вона зробила ще не все. Насамперед вона хо-
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тіла відкрити перед лицарем двері усіх аристократич

них салонів Берліна. Таке завдання було до снаги тільки 

герцогині фон-С. Жінку, яка знала всі інтриги старого 

режиму й Революції, яка пережила злигодні часів Імпе

рії, Реставрації та династії, - таку жінку ніщо не могло 

спинити. Імпонуючи всім своєю відчайдушністю, досві

дом та величезним багатством, вона прибуває до Берліна 

разом з нашим лицарем. Давні вороги Шнапганського 
заворушилися по всіх усюдах; та вони безсилі перед 

енергією герцогині; найогидніші авантюри свого коха

ного вона перетворює на безневинні пустощі; вона пере

магає все: ненависть, презирство, глум. Під час аудієн
ції у свого друга дитинства 87 їй вдалося відкрити перед 

Шнапганським шлях до найвищих кіл. Лицар знову став 
«прийнятним», він знову на коні, зробився своєю люди

ною у вибраному товаристВІ, 1 иого доводиться терпіти. 

Починається політична кар'єра Шнапганського. 



ХІХ 

ПАЛОМНИQТВО ДО РИМА 

ерш ніж ПlТИ за нашим ли

царем тернистими шляха

ми політики, ми повинні 

порушити ще один епізод 

його життя, занадто ви

значний, щоб його можна 

було обминути. Шкода 

тільки, що ми повинні знач

но відхилитися від ниніш

нього місця подій. Ми вже 

один раз супроводили на

шого героя в Іспанію; сьогодні ми маємо рушити за ним 

до І талії. Тоді ми простежили його шлях до пампелун

ського ломбарду, сьогодні ми підемо за ним до престолу 

папи римського. 

Власне кажучи, ми маємо розповісти не більше не 

менше, як про подорож нашого лицаря до Рима. 

Всі великі грішники минулих часів вважали своїм 

обов' язком піти г.ринаЙмні один раз у житті на прощу 

якщо не до труни госг.ода бога нашого, то хоча б у Рим, 

щоб, заМОЛIІВШИ там свої гріхи, з новою енергією спря

мувати човен свого життя у гріховне море. 

Кожна епоха має свої звичаї, так само й тодішня. 

r реки ПРИНОСІІ.\И жертви богам, люди середньовіччя за
молюва.llИ свої гріхи в Римі; ми, грішні, ходимо на бо

гомілля щонайбільше до Парижа. 

Так, до Парижа, цього французького Вавілонаl До 

154 



міста прекрасних вавілонянок! Походжати бульварами, 

танцювати на Єлісейських Полях, обідати у Вері за 48 
франків. О, яка це насолода! Як араб, діставшись до 

Мекки, вступає у священну Каабу, схрестивши руки і 

промовляючи барвисті молитви, так і я, оМабіль 88, увій

шов у твій сад і схилився перед твоїми жінками! 

П'lІНКО пахли троянди, звабливо шелестів шовк ... 

Лунко били барабани, 

Захлиналися фаНфари. 

І гукали всі ми; «Слава 

Государині Помареl» 89 

Пан Фон-Шнапганськии суворо додержувався зви
qaїB своїх предків; високороднии лицар був добрим ка

толиком, - ніхто не поставить йому цього на карб. 

Протестантська релігіll - це релігія геНДЛllрів та 

фабрикантів ... Пан фон-Шнапганський не був ні тим, ні 
іншим, а був, як уже зазначалося, ревним католиком. 

Все ж він час від часу підбивав свій баланс, тобто свій 

духовний або душевний баланс. щоразу одержуючи від 

милосердної матері-церкви квитанції про здачу сальдо 

своїх гріхів. 

Підбивати баланс своїх матеріальних справ лицар 

не потребував, адже герцогиня фон-С. сплатила всі його 

борги. 

иього разу становище з духовним або душевним ба
лансом нашого героя було поганим. Шляхетний лицар 

почував жорстокі докори сумління. Ось уже протягом 

багатьох років Шнаnrанський не підбивав підсумку своїх 
гріхів, і, перегортаючи книгу своєї пам' яті, він знаходив 

дуже багато записів на сторінках дебету і занадто ма

ло - на сторінках кредиту. 

Тому наш лицар одного дня серйозне задумався: він 

зламав п'ять складаних ножів, покремсав десять олівців. 
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Але, зламавши п'ять ножів і покремсавши десять олів

ців, Шнапганський шостим ножем застругав одинадl~Я

тий олівець і склав такий 

ДУХОВНИЙ АБО ДУШЕВНИЙ БАЛАНС 
СЛАВЕТНОГО ЛИUАРЯ ШНАПГ АНСЬКОГО 

Де б е т І Кредит 
! 

Пригода в Сілезькому місті О. 
" Троппау 

1 гріх IЧесноти. оо 
1 'Сальдо 
~ IГРіХіВ " . 30 гріхів 

Різні 

3 Карлоттою 
" діамантами 
" дочкою Атта Тро.1ЛЯ . 
в Брюсселі 

" 
Мюнхені ..... . 

" Відні .. 
" Берліні . 
на островІ 

моря. 

Північного 

} І 
f І 
1 і 

20 гріхів І 
----------------

_____ Р_а_з_О_М __ . ___ 3_0_Г_р_іХ_і_в Ір а з о м 30 гріхів 
30 гріхів Іможливе 

відпу-
щення ... 30 гріхів 

Сальдо 

Читачі мусять визнати, що цей підрахунок не дуже 

вигідний для нашого героя. Якщо папа не виявиться та

ким великодушним, як герцогиня Фон-С., то уладнати 

духовні справи нашого героя буде зовсім не так легко, 

"к його матеріальні обставини. Одначе пан Фон-Шнап

ганський вирішив вжити всіх засобів; тому він з'явився 

одного ранку в кімнату герцогині і на зразок рицаря 

Тангейзера 90 промовив такі знамениті слова: 

я весь мов палаю на лютім вогні 
І мучусь в безсиллі й скорботі, 

Так дайте ж спочинок ви. паиі, меиі 
Від гордоі вашоі плоті! 

Герцогиня, звичайно, дуже перелякалась і не одра
зу второпала, що має означати ця історія. Адже зовсім 

156 



недавно вона радо сплатила 200 ООО талерів готівкою за 
борги свого друга, не рахуючи викупу великої кількості 

дрібних закладних; а тут, на тобі, лицар уже хоче 

залишити 11- це вже нікуди не годиться. Ій і не 
снилося, що лицар хоче податися на прощу до Рима, 

щоб замолити свої гріхи ... Тому, зовсім не збентежив
шись старонімецьн:ими зворотами мови свого друга, гер

цогиня, продовжуючи говорити на зразок Венери, від

казала: 

Тангейзер! Годі вже розмов, 
Та й зараз не до сміху! 

Ходіми в спальню, де нас знов 

Любовні ждуть утіхи! 

Герцогиня просюсюкала ці слова так само звабливо, 
як, мабуть, у далекій сивій давнині Їх промовляла сама 

Венера. Але вони, здавалося, мало вплинули на лицаря; 

він похитав чорною кучерявою головою, і, не звертаючи 

уваги на рясні сльози, що струміли з очей знатної дами 

на червону кашемірову шаль, лицар вдруге розтулив свої 

солодкі уста й, засунувши руки в кишені, з при'Гиском 

відповів: 

Любовні утіхи набридли мені. 

й нерідко ночами вже сниться, 

ІЛо ви - найніжніша з усіх жінок, 
Венера-дияволиця! 

Тут вже герцогиню взяв такий жах, що вона мимо
волі перехрестилася, чого не робила з тих часів, 

коли союзники вступили в Париж. Втратити свого 

Шнапганського було для герцогині все одно, що вмерти; 

коли б не побоювання, що лицар побачить її голий череп, 

вона з відчаю закинула б свою перуку під стелю. Скре

готіти зубами вона теж не могла, бо, як достоту відомо 

нашим читачам, зуби ці були не стільки дарунком ма-
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тері Природи, скільки витвором дантиста. Тому вона 

спромог лася виявити гнів своєї душі тільки тим, що по

чала поводити величезними очР.ма; це було жахливе ви

довище: здавалося, два колеса рулетки почали оберта

тися з шаленою швидкістю. 

Та марними були всі її зусилля; лицар наполягав 
на своєму, і герцогиня неодмінно закололася б шпиль

кою, якби меткий Шнапганський наостанку не промовив 
заключних слів відомої пісні Тангейзера: 

я хочу на прощу до Рима піти 

й на милість покластнся божу, 
Молитиму папу Урбана, нехай 

Мене там залишить поможе. 

Як тільки лицар продекламував цей вірш, герцоги

ня витерла сльози, що текли з обох дисків рулетки, і 

схопилася на ноги, захоплено вигукуючи: 

- Так, до папи! До папи Урбанаl Якщо він і не 
залишить тебе біля себе, то дасть принаймні відпущення 

гріхів. Так, їдемо в Рим, до папи! Я супроводитиму те

бе ... - Обома руками герцогиня обня.\а свого коханого 

лицаря. 

Другого ранку вони вирушили до І талії. 

Навряд чи вимагатимуть мої читачі, щоб я доклад

но розповів ї~ про цю італійську подорож. Я в той час 
не думав про Шнапганського і тому не підкупив ні ку

чера, ні камеристку, що розповіли б мені про інтимні 

таємниці, які могли б мати місце між крижаною Юнг

фрау і полум'яним Везувієм. Досить буде повідомити, 

що щаслива пара доїхала від Юнгфрау майже до Везу

вія, тобто до Рима. 
Само собою зрозуміло, що наші прочани не чвала

ли пішки, у волосяницях, як богомольці минулих часів. 

Ні, пані Венера, так само як і лицар Тангейзер, погоди-
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лися на тому, що релігійний фанатизм цілком суміснии 
із зручною каретою. Подорожуючи не тільки комфорта

бельно, а и з найбільшими розкошами, ви навіть доводи

те свою вірність католицизму, бо ж католицькій релігії 

притаманні пишнота й розкіш. 

Привабливість католицизму полягає в тому, що він 

не відкидає прекрасного, по чуттєвого. Але все почуттє

ве - вічне, тому я вірю у вічність католицизму. Не смій
теся з мене! І не здумайте набридати мені гр~ками. Зви

чайно, мені можуть заперечити, що греки страшенно по

любляли все чуттєве, і, незважаючи на це, Їхні боги зник

ли, і ніхто більше не думає про них і не вірить в них

яка дурниця! Грецькі боги живі й понині. 
О, 11 переконався в цьому на прикладі одного з моїх 

старих учителів. Зранку він навча& нас догматів твере
зої протестантської релігії, і в ці години був страшенно 

нудний. Він стояв перед нами, немСІВ аршин проковтнув

ши, вуха його були довші, ніж звичайно, обличчя на

бирало свинцевого кольору, слова тягнулися плутано й 

нудно, немов ТОНІ(а нескіН'Іенна нитка з неоковирної 

шпульки, - о, страшно навіть згадувати, як нас мучили. 

Та ось надходив вечір, і той самий учитель, який вран
ці втовкмачував нам катехізис, відкривав Гомера і чи· 

тав уголос яку-небудь пісню з Одіссеї. Спочатку він за

тинався і спотикався. Було видно: сердешний учитель по

винен був спершу забути християнство, щоб знову ста· 

ти цілковитим язичником. Але поступово справа йшла 

на лад, з кожною строфою міцнів його голос. Створю

валося враження, ніби людина змінюється щохвилини. 

Спина вже не нагадувала дошку, вуха зменшувалися, 
обличчя оживало, в очах з' являвся BOГH~IК; вчитель ста

вав людиною; жалюгідний старигань раптом робився 

прекрасним, він захоплював нас, і ми, затамувавши по

дих, слухали його, а коли він замовкав, на очах його 
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були сльози, і ми кидалися до нього, і він паЛКІ) тиснув 

нам руки, і ми весело вибігали назустріч ночі, а зірки 

урочисто й велично сяяли на небі - ах, ми вірили 11 

древніх богів! 

Вчитель, який повинен був зробити нас християна

ми, зробив нас lІзичниками. Я йому цього ніколи не за

буду. Завжди я з вдячністю згадуватиму про нього. 
Пан фон-Шнапганський зустрів у Римі найкращий 

прийом. Пані Венера чудово протегувала Шнапгансько

му, і на винагороду за його гріхи груди лицаря прикра

силися одним з найвищих християнських орденів. 



хх 

ПОЛІТИКА 

Рима наш лицар 
нувся до Берліна. 

повер

Тепер 

він тримався зовсім не так, 

як раніше: адже герцоги

НlI усунула всі перешкоди 

на його шляху. Пан фон

Шнапганський не тільки 

знову дістав змогу з' явля

тися на вулиці,- перед ним 

відкрилися двері аристо

кратичних салонів; лицар 

користувався чу ДОБОЮ репутацією у найвищих колах. 

До цих успіхів необхідно додати ще й прихильність па

пи, а також ореол, який був створений навколо Шнап

ганського після його паломництва до Рима; і справді, 

не легко знайти людину, яка за такий короткий час до

сягла б такого великого успіху, як наш лицар. 

Всі юрмилися навколо нього, наввипередки пропо

нуючи йому свою протекцію або домагаючись її від ньо

го. Так, наприклад, пана фон-Шнапганського призначи

ли директором великого промислового підприємства; це 

призначення він спритно використав у власних інтере

сах, давши підприємству ім'я одного з найвисокопостав

леніших людей в країні, чим, природно, забезпечив собі 

особливу прихильність цієї особи. Але найбільше турбот 

про інтереси нашого лицаря виявляла герцогиня. Вона 

просто не могла жити без нього. Якщо він вирушав з 
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свого маєтку в Берлін, графиня Їхала слідом за ним; 
коли ж вона збиралася до Берліна, лицар мав супрово

дити її. Шнапганський використовував цю прихильність 
виключно у власних інтересах. Коли герцогиня запро

шувала свого улюбленця в Берлін, він звичайно відмов

лявся прийняти це запрошення, посилаючись на те, що 

матеріальні обставини спонукають його уникати розкіш

ного життя, яке иому, лицарю Шнаmанському (!), ли
чить вести в Берліні відповідно до його високого ста
новища, тому він вважає за краще залишатися в своїх 

маєтках. lJей аргумент можна було знешкодити кожного 

разу тільки в один спосіб, а саме: заплативши готівкою. 

Герцогиня справно видавала йому на чотиритижневу по

дорож до Берліна 20 ООО талерів або щонайменше 10 ООО 
талерів. 

Герцогиня була досить багатою, щоб задовольняти 
свої власні, а також всі примхи свого лицаря. Бо, як 

ми вже раніше розповідали, вона, за винятком 80 ООО 
франків, які одержувала дружина графа К., мнима доч

ка стариганя Т., успадкува"а не лише все майно горе

звісного французького дипломата, а й з 1839 року всту
пила у володіння численними маєтками своєї старшої 

сестри. 

lJя старша сестра, яку ми вже раніше згадували як 
винахідницю чорної фарби для волосся, нагло померла. 

Нам не вдалося встановити, чи не померла вона, як і 

стара бабуся Марс 9\ внаслідок вживання цієї фарби. 

Кажуть, що бабуся Марс, яка протягом багап>Ох років 

страждала нестерпними головними болями, загинула 

саме від того, що фарба, поступово просочуючись крізь 

пори всередину тіла, поволі отруїла його. 

Як би там не було, стара герцогиня померла, і її 

смерть викликала велику сенсацію, бu всі вважали її 

безсмертною. 
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Тож не дивно, що англійська аристократія, завдяки 

своєму здоровому, впорядкованому способу життя, зде

більшого досягає справді біблійного віку; коли ж розбе

щене французьке чи німецьке дворянство доживає до 

восьмидесяти чи дев'яноста років, то це справді означає 

обшахрувати господа бога. 

Як уже зазначалося, герцогиня умудрялася дурити 

смерть довше, ніж це вважали можливим найсміливіші 

астрологи. П'ятдесят років безперервних насолод у най

ширшому розумінні цього слова не змогли зруйнувати 

її прекрасне тіло. З 1800 по 1819 роки герцогиня тричі 
виходила заміж, встигаючи побіжно lїе тільки втішати 

своїми пестощами найблискучіших осіб того часу, серед 

них також чарівного в ту пору, а тепер загиблого 

князя М. 5\ - більше того, вона аж до середини трид

цятих років відзначалася такою віртуозністю в цих спра

вах, що вище товариство сприйняло її смерть як цілкови

ту несподіванку і довго оплакувало цей незвичайний 

факт. 

Коли тлінні останки герцогині опинилися під зем

лею, її маєтки на землі перейшли до глибоко засмучених 

сестер, причому друга й третя сестри мали більше під

став претендувати на маєтки давно померлого батька, 

герцога фон-К., ніж молодша сестра, герцогиня Фон-С., 
яку ми так докладно змальовуємо. 

Але друга сестра, герцогиня Фон-Г., і третя сестра, 

герцогиня Фон-А., перебували в надто скрутних мате

ріальних умовах, щоб вступити у володіння обтяженими 

боргами маєтками; тому вони за винагороду відмови

лись від своїх прав на користь молодшої сестри; ця від

мова, яка через свою надзвичайно своєрідну середньовіч

ну форму викликала фурор у юридичних колах, була 

належним чином затверджена у відповідних інстанціях. 

Прихильниця нашого лицаря, об' єднапши в своїх ру-
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ках усі родові маєтки, влаштувала собі в С. подобу дво

ру і збирала там цвіт аристократії, живучи поперемін

но то в маєтку, то в Берліні і перебуваючи в найближчих 

стосунках з одним паном 9~ і однією дамою, високе стано

вище "ких заборон"є мені докладно говорити про ці 

стосунки. 

Тимчасом пригоди нашого лицаря викликають та

кий загальний інтерес, що ми повинні присвятити Ulнап

ганському всю нашу увагу. 

Після перемоги над герцогинею, після подорожі до 

І талії і після відновлення високого становища в берлін
ському вищому товаристві починається, як ми вже зазна

чали, політична кар'єра нашого героя. 

Шнапганський - політичний діяч! Чи ж можливо 

це? Але наш герой здатний на все. Тому він здатний і до 

політики. 

Незабутня епоха провінціальних ландтагів, яка по

значилася такими великими успіхами, як емансипація со

лов'їв і т. ін., закінчилась. З'"вився указ від 3 лютого 
1847 року 93, а 11 квітня його величність король прус

ський «незрівнянною», «неперевершеною» промовою 

відкрив Об'єднаний ландтаг 94. 

Uілком зрозуміло, що політичне честолюбство усіх 

верств суспільства було збуджене цією подією; тож не 

дивно, що й нашого лицаря теж спіткала загальна по

шесть, і він відчув потребу виступити перед батьківщи

ною в ролі видатної людини. 

Герцогиня не раз вказувала нашому герою, що він 
повинен поринути у вир політики а tout prix*. Pure et 
simple** життя звичайнісінького поміщика-дворяни

на, яким жив досі лицар, природно, не влаштовувало цю 

видатну даму. У неї вистачило розуму збагнути, що 
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звичайне, буденне кохання лише тоді набуває справж

ньої привабливості, коли воно поєднується з "strong 
emotions"* громадського життя. Обіймати звичай
ного ДВОРllнина, сумирного красунчика з Верхньої Сіле
зії, чиї пригоди, lІКИМИ б захоплюючими вони не були, 

все ж не виходили за межі того, що вже часто трапля

ЛОСll раніше, - це не могло б задовольнити герцогиню 

протягом довгого часу. Герцогиня занадто звикла до сто
сунків з визначними людьми, щоб її не охопило бажання 

пестити в особі лицаря не тільки Ье! homme**, але 

й політика, державного діяча, оратора. Натяки, які вона 
робила щодо цього, не пройшли повз увагу нашого геРОll, 

а що власне честолюбство вже давно спонукало його до 

політичної кар'єри, то він зметикував, що кінець кінцем 

матиме від цього подвійну користь, бо всякий бодай не

значний успіх на політичній арені ще міцніше прив'яже 

до нього герцогиню. 

«Ти хочеш зроБИТИСll політичним діllчем,- сказав 

якось вранці Шнапганський сам до себе, підперши голову 
рукою,-еh Ьіеп!»*** І він почав пригадувати все, що 

довелося йому бачити, чути або читати про знаменитих 

промовців. Древні мужі були занадто чужі нашому ге

рою. Римлянин і ШнапганськиЙ... лицар відчував, що 

він ніколи не зробився б римлянином. 

Тому без усяких зволікань він звернувся до нового 

часу і напевно згадав би героїв Установчих зборів та 

Конвенту95, якби на саму згадку про цих «кровожерних 

потвор» у нього не забилося серце так шалено, що він 

притьмом вдався до найновіших часів ... Тут наш лицар 
почував себе як вдома. Адже йому до найменших подро

биць було відоме парламентське життя французів та 

британців. 

• Сильними відчуттями (анм.) . 
•• Красуня-мужчину (франц.) . 

••• Ну що жl (франц.). 



Може, взяти собі за приклад Монталамбера 96; він 
захоплює своїм красномовством, імпонує своєю старо

дворянською сміливістю, підкоряє містично-кат~лицьки

ми зворотами, які, немов жалобний покров, оповивають 

його думку? Або палкого, зухвалого й визивного, сарка

стично-дотепного Ларошжаклена"7, який гарцює на своїй 

темі, немов на крилатому коні, підкоряючи всіх своєю 

лицарською відвагою неприборканого аристократа? Чи, 

може, наслідувати Ламартіна 98 і для цього то пихато го

ворити в ніс, то аж захлинатися пишномовними фразами, 

белькотіти про ПРОВИДІННЯ і намагатися досягти ефекту, 

називаючи ім'я господа бога нашого; вишукувати істо
ричні й літературні аналогії і тягти за собою своїх С.\уха

чів у трояндові райські сади риторики, де так мало доріг 

та стежок, які ведуть до справжнього життя, але зате така 

безліч м'яких моховитих купин, пальм, плакучих верб 
та інших дешевих аксесуарів поетичного вmитку? Чи 

взяти приклад з пана Гізо"", холодного й доброчесного, 

чи навіть із спокусливого куценького Тьєра 17, який, зви

ваючись, наче змія, лізе на трибуну і залюбки говорить 

про все, що він знає і чого не знає? .. Наш лицар дедалі 
глибше поринав у роздуми. 

Проте й мужі британського парламенту спливали на 

думку нашому герою. Може, засвоїти наївну манеру ви

словлюватись, як старик Веллінгтон? 100 Чи, може, уподіб

нитися лорду Стенлі 101, винуватцеві усіх суперечок? 

А може, оголосити себе великим знавцем права на зра

зок лорда Кемпбелла ? 102 Чи піти по стопах Генрі, незрі

внянного лорда Брума? 36 Оце була б роль! 

А в палаті общин, кого там узяти за приклад? Чи 

не виступити перед публікою на зразок сера Роберта 
Піля 103 і, одягнувши білий жилет і синій фрак, то уро

чисто потрясати правицею, то з усієї сили опускати її на 

зелену папку з паперами? Чи, може, шаленіти, як Ре-
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бек 10\ незмінний забіяка; або заХИIljати інтереси торі, 

як лорд Джордж, як Ферранд? 105 О богоподібний лорде 

Джордж, який прийшов з Жокей-клубу і піднісся над 

своєю партією як перший її керівник, якщо я не можу 

зрівнятись з тобою, дозволь мені скидатися принаймні 

на TBoro друга дІзраелі 105, коли він ураганом свого не

відпорного красномовства знищує своїх ворогів, з корін

ням вириває Їх колишню славу, перетворюючи увесь Їх-

ній вплив на tabula rasa!* 
Чого варті літературні лаври, звитяжні лаври вояків 

у порівнянні з лаврами, здобутими на ораторській три

буні? 

Всі остовпіють від подиву, коли я піднімусь на три

буну! Шнапганський, о Шнапганський, яка слава чекає 

на тебе! Наприклад, під час яких-небудь дебатів ти в 

кількох словах поясниш, що, власне, після всіх БЛИСІ{У

чих промов, виголошених тут, зовсім немає потреби виго

лошувати ще й свою і що тільки важливість обговорюва

ного питання спонукає тебе зробити кілька невеликих за

уважень, незначних зауважень, які ти викладатимеш про

тягом двох чи трьох годин. Стисло й чітко ти спочатку 

окреслиш коло питань, які ти порушиш в своїй промові, 

щоб, звичайно, зовсім не додержуватись цих рамок, а, 

поступово відхиляючись від теми, докладно поговорити 

про Іспанію і Португалію, згадати Священний союз та 

злигодні робітничого класу, підкреслити свою відданість 

Дон-Карлосу, побіжно торкнутися англійських верхого

нів - одним словом, просторікуватимеш про що завгод

но, тільки не про визначену напочатку тему своєї про

мови. 

Завершивши початковий етап свого завдаНЮI - ви

клад, ти перейдеш до обгрунтування і аргументуватимеш 

• Чисту дошку (лат.). 
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руками й ногами, аж поки у ТЕОЇх слухачів замерехт"ть 

жовті й зелені кола в очах, поки Їх не здолають позіхи 

від здивування, викликаного твоєю гідною подиву вче

ністю. Тоді ти зненацька уриваєш промову на якусь 

мить, готуючись до першої атаки на своїх супротивників; 

цей перехід завжди дає бажані наслідки: він сколихує 

сонних слухачів, мимоволі примушуючи Їх пливти за те

чією твого красномовства. Спочатку ти що є сили, з 

безтурботністю справді шляхетного зухвальства, лупцю

єш навколо себе голоблею, потім видобуваєш з піхов 

криву шаблю гумору і нарешті хапаєшся за кинджал на

смішки, "кий уражає в самісіньке серце і вбиває тих, хто 

поки що був тільки поранений. 

Твої слова викликають жах, глумливий сміх, веселі 

сльози; а ти так само несподівано, як і раніше, змінюєш 

раптом свій тон, і якщо досі ти, немов спритний г ладіа

тор, бився з противником У пилюці арени, то тепер, осід

лавши гордого бойового коня пафосу, ти мчиш на ньо

му по трупах твоїх ворогів, розтоптуючи Їх на шматки 

і притискуючи до уст сурму перемоги, щоб нарешті се

ред ледве стримуваного захоплення зборів закінчити 

свою промову кількома містичними словами, післ" чого 

стенографістки витирають з чола рясний піт, а весь зал 

«is ringing with cheers for severa\ minutes»*. 
Так думав ШнапганськиЙ. Він потрапив до парламен

ту, і хоч йому й не судилося стати ні Монталамбером, ні 
Ларошжакленом, ні Ламартіном, ні Гізо, ні Тьєром, ні 

трибуном нижньої чи верхньої палати, то все ж він зро

бився ... ну, цікаво, чим же він зробивс" ? 

• Кілька хвилин здригається від оплесків (анм.). 



ХХІ 

СОБОРНЕ СВЯТО 

блишмо епоху Об'єднано

го ландтагу і революції і 

швиденько перенесімось 

прямо в священне місто 

Кельн, де саме 14 сеРПН1І 
1848 року святкував своє 
шестисотріччя місцевий со
бор 101. 

UЯ поді1l залишила 
після себе величні спогади, 

а де1!КИМ визначним осо

бам-нежить. Жителі Кель

на воістину могли сказати, 

що за свого короля вони пішли якщо не у вогонь, то 

зате у воду. 

Чи була ще колись така напрочуд дощова погода, 

як у той знаменний день, коли протектор собору, король 

прусський Фрідріх-Вільгельм IV, та ерцгерцог регент 108 

разом ступили під склепіння величезного, прикрашеного 

колонами храму? Захопившись спогляданням конститу
ційних королів земних, народ забув про абсолютного мо

нарха небесного, Зевса - повели теля хмар; розгніваний 

цим, громовержець відкрив усі свої шлюзи і так грун

товно обмив нечестиву юрбу від усякого бруду, що у 

більшості присутніх не зостаЛОС1! жодноі грішної ПЛ1!М

ки. 

Слід зазна чити, щО ДОЛ1! наділила богів не тільки 

нектаром, але ще й дощовою водою, останньою в такій 
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великій кількості, що вони, не задумуючись, позбавляю

ться від надміру її саме тоді, коли бідні діти людські 

менш за все потребують зволоження. 

На жаль, мені довелося спостерігати цю нечувану 

зливу не з дуже надійного притулку. З бездумною хо

робрістю я влаштувався перед порталом собору. Я твер

до вирішив утримати це місце за собою, бо звідси мені 

було б видно на відстані трьох кроків регента й короля

я мушу визнати, що мене охопив незвичайний настрій: 

якась мішанина чорно-білого 109 з чорно-червоно-золо

тим 110. Дощ пеrіщив з усієї сили - я стояв, як мур. 

Я вперше страждав за короля, і пишаюся цим. Я чекав 

півгодини, і все під дощем. Таким дурнем може бути ли

ше закоханий або той, хто хоче побачити короля. А тимча

сом ні король, ні регент не хотіли вийти з собору на ву

лицю. 

Змучений напруженим чеканням, сильною зливою, 

я, щоб якось згаяти час, поринув у приємні думки. Хіба 
прусський король не є справді видатним королем ? Так, 
він дійсно видатний! Хто ще з королів поставився до 

міста з такою приязню і добротою, як Фрідріх-Віль

гельм? Хіба я сам не був свідком того, як одного разу 

щиросерді, наївні жителі Кельна під час карнавалу під

несли королю строкатий блазенський ковпак з бубонця

ми? Один господь бог знає, як вони зважилися на це! 

Нерон або Тіберій 111 одразу звеліли б відтяти нам го

лову, а Фрідріх-Вільгельм узяв посміхаючись блазен

ський ковпак, і відтоді я твердо переконаний, що він

розумна людина і аж ніяк не Нерон ... 
Кельнські простаки, власне кажучи, ніколи не зніма

ють з голови своіх блазенських ковпаків, отож цілий рік 

у них у вухах стоїть дзенькіт, немов хто цокається чар

ками, і чується крик: «О Ісусе, о Ісусе!» Ви будете зра

джені й продані, якщо вам доведеться мати яку-небудь 
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серйозну справу з ними. Жартівливість - основна риса 

Їх вдачі, і ця жартівливість лоскоче Їх при кожній нагоді; 

вони вважають, що світ існує лише для Їх власної розва

ги. Житель Кельна так зрісся з своїм старим вибоїстим 

містом, як дідусь із своїм шлафроком. Гумористичний ді

дусь і гумористичний шлафрок. Житель Кельна почуває 

себе глибоко нещасним, коли він, крім карнавалу, не від

святкує у місті принаймні два-три пишних свята. Му

зичний конкурс, зустріч високої духовної особи чи ви

датного артист~, річниця якої-небудь знаменної події, 

політичне свято, прибуття нової партії білого пива, тради

ційна печеня з козлятини - словом, жодним приводом 

не гребують кельнці, щоб звесе,\ити свою душу. Вони за

вжди готові до будь-якого торжества. Ц!онайменше двічі 

або тричі на рік на відзнаку якої-небудь святкової події 

лунає дзвін і дзвенять бокали; принаймні два чи три ра

зи стріляють гармати й мортири, злітають у небо ракети, 

будинки прикрашуються прапорами, двері - гірлянда

ми з дубового листя, а спини бюргерів - святковими 

сюртуками; не менше двох-трьох разів відчиняються 

двері церков, щоб усі могли побачити чудові зображен

ня святих, навстіж розчиняються дьері шинків, щоб 

кожний подорожній міг переконатися, ЩО то за благо

честивий і веселий народ - жителі Кельна; не рідше, 

ніж двічі-тричі на рік місцеві знаменитості виголошують 

свої неперевершені промови, дівчата хизуються своїм 

найкращим вбранням, всі міські музиканти сурмлять 

у свої валторни на втіху городянам, і щонайменше двічі 

або тричі древній Гюрценіх 112 здригається до глибини 

свого базальтового фундаменту від танців та бенкетів 

своїх веселих городян. Так було досі, так буде й надалі; 
свята в Кельні відбуватимуться доти, доки церква свя

того Мартінаll3 і Байська вежа 111 ЦИВЛЯТЬСЯ У Рейн, 
доки над Рейном майорить старий прапор з трьома коро-
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нами й одинадцятьма іскрами l [5, білий і червоний кольо

ри якого немовби символізують біле й червоне вино, що 

його у величезній кількості жлуктять жителі Кельна. 
Так, втішаючись спогадами, здригаючись від холод

ної вологи й гаричих спогадів, я простояв, мабуть, з пів

години у страшенній тисняві; аж ось всі заметушилися 

біля дверей, люди зашепотіли одне до одного, витягуючи 

шиї і згортаючи парасольки; а з собору випливали пиш

ні капелюхи з китицями, довгі вуса і войовничі по

статі. 

Попереду всіх ерцгерцог регент і король прусський. 

Регент - низенький дідок з добродушним обличчям і 

лисим великим черепом. Здавалося, що цей глибокодум
ний череп звисає над привітним обличчям, як глетчер 

над тихою альпійською долиною. Старенький пан мав 

:вовсім доброзичливий ВИГЛ1lД у сірій солдатській шинелі; 

піСЛ1l побожно-задушливої жари храму його, здавалоси, 

морозило; піднявши комір шинелі, він обережно дрібо

тів по слизькому бруку. Коли б я не був сповнений ве

личезної поваги до регента, я б, здаєтьси, скоріше смі

явся, ніж плакав. ие, власне кажучи, вада моєі уяви: 

11 завжди вважав, що король чи регент повинні бути 

принаймні семи футів на зріст, з товстелезними литка

ми, широченними грудьми і страхітливою бородою

одним словом, король, на мою думку, повинен бути ве

летнем, який під час кожного виїзду загаН1ІЄ одного-двох 

коней, жере турків живцем і, не забуваючи про поши

рення своїх володінь, так брязкає своєю шаблею по бру

ку, що несамохіть на думку спадають всі кошмари 

страшного суду. Як же " зрадів, побачивши миролюбне 
обличчя старого Йоганна І Мені стало весело, і я залюбки 
зірвав би з голови капелюха, щоб привітно помахати 

ним, але руки М'::-Ї були в кишенях, а мене самого так 

стисну ЛІІ моі охочі до видовищ сусіди, що єдино мож-



ливим рухом було ТІЛЬКИ биття серця, а про те, щоб по

махати капелюхом, годі бу ло й думати. 

Його величність короля Пруссії J'I знав раніше. У ньо
го така ж сама показна зовнішність, як і колись, такі ж 

рожеві, наче у юнака, щоки і лукава посмішка. Дехто з 

моїх сусідів, правда, твердив, що він трохи схуд, що в 

рисах його обличчя помітно сліди турботи й смутку, а 

очі вже не такі довірливі, 1ІК раніш ... 
Я мушу визнати, що вважаю такий погляд наскрізь 

помилковим. Я ще ніколи не бачив такої веселої велич

ності. Та й хіба для цього немає підстав, адже все йде, як 

він бажає? «Хай живе король!» щосили вигукував я, 

трохи стримавши своє захоплення лише після того, як 

старі генерали, що з суворими обличчями виступали 

вслід за обома царственими особами, якось дивно поди

вилися на мене, неначе у них, всупереч моїм бурхливим 

проявам вірнопідданчого захоплення, виникла якась пі

дозра і наче вони хотіли п:аза'ІН: «Ти ж, хлопче, в гли

бині душі завзятий республіканець, бодай тебе чорти 

з'Їли! .. » 

Т а ось висон:і гості вже зникли в глибині рятівної 

карети, а за нею хвилювалось людське море: довготеле

сі гімназисти і напахчені надвірні радники, сільські тюх

тії і освічені городяни, солдати й ремісники, зеленярки і 

кишенькові злодії; а коли в кам'яному череві собору за

гули дзвони, неначе величезні жуки на верхівці веле

тенської липи, людський натовп, сміючись, лаючись, 

штовхаючи одне одного, проказуючи МОАИТВИ, вигукую

чи «ура», нестримним потоком ринув униз вулицями, так 

що люди наступали на мозолі своїм найкращим ворогам 

і від захоплеНН1І ІМ здавалося, ніби вони злітають у під

небеСС1l. 

Хто знає, як далеко побіг би і я за юрбою, коли б 

мене не зупинила незвичайна подія. На розі однієї з ву-
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лиць ПРИМОСТИВСll на східцях вуличний газетяр. Ніхто 
з людей, які стрімголов мчали вулицею, не звертав на 

бідолаху ніякої уваги. Аж ось майже біля самих схід

ців проїжджає розкішна карета; хлопець підводиться, 

розмахує своїми газетами й журналами і щосили репетує: 

«Продовження Шнапганського! Продовження лицаря 

Шнапганськогоl» Карета зупиняється, і красивий, еле

гантний кавалер злегка піДВОДИТЬСll і, перехилившись че

рез дверцята, виглядає назовні. 

Слово «Шнапганський», певно, привернуло його 
увагу; похапцем діставши з кишені монету, він кинув 

ЇЇ в простягнутий І<апелюх зраділого газетяра; ще поквап

ніше він схопив газету і, розгорнувши її та побачивши 

заголовок фейлетона, злякано здригнувся, - але баскі 

коні вже цокають підковами по бруку, карета мчить далі, 

прекрасний незнайомець зникає з очей. А газетяр знову 

починає вигукувати: «Продовження Шнапганськогоl 

Продовження лицаря Шнапганського!», і крик його тоне 

у вуличному гаморі. 

В той день на вулицях Кельна продавалася «Нова 

Рейнська газета». В ній було надруковано у вигляді 

фейлетона розділ з «Життя і подвигів славетного лицаря 

Шнапганського». 

174 



ХХІІ 

ГЮРUЕНІХ 

ахоплююче видовище яв

ляє r('t;.-,ю Везувій, коли 

він вивергає в синє море 

розжарене каміння; велич

на картина постає перед 

очима, коли сніжна лавина 

суне з вершин Альп у кві

тучі долини; не менш чудо

вим видовищем буде й 

Ніагара, що бурхливо несе 
свої пінисті води,- але ще 

більш захоплюючим, піднесеним і величним є момент, 

коли в залі Гюрценіх священного міста Кельна тисяча 

двісті зголоднілих гостей, які урочисто святкують шести

сотріччя з дня закладки собору, накидаються на салат з 

оселедця. За все моє життя мені не доводилося бачити 

такої величної картини. Я ЇЇ ніколи не забуду. Здавна 

полюбляючи собор і салат, я за великі гроші придбав у 

секретаріаті Uентральної спілки сприяння добудові собо
pyl07 квиток на урочисту вечерю. IL!,e ніколи я не платив 
за порцію салату дорожче і охочіше, ніж цього разу; я 

навіть половину дня бігав за квитком, і якби не послуж

лива люб'язність пана Шніцлера, я бігав би за ним і по

нині, і все заради порції салату з оселедця. Можна було б 
подумати, що я роблю це з похмілля. 

Але мої читачі знають, що це не так. Ijілий ранок 

11 простояв біля дверей собору, втішаючись своїм вірно-
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підданчим настроєм, і покуштував незрівнянно більше 

дешевої дощової водиці, ніж дорогого вина. Нарешті по

казалися регент і король, нарешті я намилувався ними 

і нарешті я зміг, неначе змоклий пес, податися додому, 

щоб належним чином Од1lГНУТИС1l до вечері. 

Красивий, 1ІК бог, і голодний, неначе вовк, вступив 

я у зал. Вже на порозі 11 мало не переКИНУВСJII з подиву. 

Чи ж це справді Гюрценіх? Яка разюча зміна! 
Ах, 11 пам'ятаю Гюрценіх з моїх юнацьких літ, з то

го часу, коли 11 жив на Штерненгасе 116, недалеко від слав

нозвісного будинку, про який мені колись один житель 

Кельна цілком серйозно розповідав, що там наРОДИВС1l 
Петер Пауль Рубенс 117 і померла Венера Медицейська!1І8 

Ах, я в той час був спритним хлопцем і вважав своїм обо

в' 1ІЗКОМ щоразу перед карнавалом залазити в борги і 
продавати свій годинник, щоб потай від моїх давніх лу

кавих друзів наТ1ІГТИ на себе найкращу маску, яка будь

Коли гасала вулицями священного міста Кельна! Хіба я 
не прибрав одного разу подобу Дон-Кіхота, в жовтих 

ботфортах, чорних в обтяжку штанях, з панцирем на гру

дях, з мереживним коміром круг шиї, перукарським та

зом на голові і довжелезним списом у правиці? 

Хіба не плентався за мною ОД1lгнений в сеЛJIIНСЬКУ 
одежу мій Санчо з круглим, неначе кавун, черевом; хіба 

я не запрошував до танцю у тому ж Гюрценіху щонай

менше півсотні найчарівніших Дульціней, аж поки піді 

мною не піДЛОМИЛИС1l ноги і я, блідий, неначе мрець, не 

впав у обійми мого вічно мені дорогого й незабутнього 

друга Клюша, 1ІКИЙ того дня був ОД1lгнений ведмедем? 

О, як усе змінилося! У тому самому залі, де раніш 

передо мною вирувала строката юрба найдобірніших 

блазнів священного міста Кельна, в тому ж самому ко
лись радісному залі я за довжелезними столами поба

чив - о боже! - людей, що присвятили себе політиці, 
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депутатів з Гессена, з Австрії, з Швабії, з Баварії, з Угор

щини, з Ольденбурга, а серед них впереміш сиділи чорні, 

мов круки, пастори, таємні радники, купці та інші 

корисні члени людського суспільства; я ладен був за

плакати. 

З-під стелі, звідки раніше привітно кивали троян
ди виноградні грона, тепер зловісно позирали чорні ім

пеРСhкі орли; на колонах, прикрашених раніше найкра

щими блазенськими пиками, тепер висіли герби різних 

німецьких держав, а на стінах залу, замість девізу «Хай 

живуть усі блазні!», стояло: «Єдина Німеччина» і, за~ 

мість «Радість - всім, печаль - нікому!», - «Єднання 

стійкість!» 

Невимовна туга охопила мене; вперше я відчув, що 

горезвісна революція ІІУ, в якій, до речі, сумирні жителі 

Кельна ніякої участі не брали, загрожує позбавити нас 
усяких веселощів. Я йшов поміж столами, прислухаючись 

до моторошно-незрозумілого патякання народних пред

ставників, ішов так само скорботно, як, можлИlЮ, йде 

тінь древнього, давно забутого грецького бога поміж 

гладенько відполірованих сідницями парафіян ослонів 

протестантської церкви; і я лише тоді знову засміявся, 

коли на підвищенні величезного залу, на тому самому 

місці, де " в свій час в образі Дон-Кіхота ганявся за 
своєю Дульцінеєю, я побачив благородного Гагерна 12J, 

щО гнався за єдністю Німеччини, і Санчо-Суа рона 121, 

який по-ослячому незграбно силкувався не відстати від 

свого славного лицаря. 

Кумедність цього видовища трохи втішила мене; я 

переконався, що зрештою гумор з нашої землі ще не 

зник, а оскільки в цю мить, замість салату з оселедця, 

на стіл якраз випливла надзвичайно апетитна сьомга, 

то я, не без риску для власного життя, заволодів прибо~ 

ром і протиснувся між кількома мені не знайомими гoc~ 
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тями і пробурмотів молитву. Як завжди, я молився го

мерівськими гекзаметрами: 

Рубленнй потім підсунула стіл; на ньсго покла~а 

Хліб роботяща прислуга з різним їстивом з КОМОІ)JI. 
Руку простяг я тоді до готової страви смачної 12~. 

А втім, з стравами і смачно приготоваНIІМИ наїдка

ми я ще повинен познайомити моїх читачів докладніше. 

Іства за святковим столом - справа аж ніяк не друго

рядна. Як мої читачі вже знають, після салату по-іта

лійськи подали сьомгу. Але це бу ло далеко не все. Тому 

я звертаюсь до меню, написаного на великому аркуші 

паІІеру, яке кожний з присутніх знайшов поруч з своєю 

тарілкою і яке я передбач.\иво взяв додому, Іцоб на са

моті ще раз перевірити, чи я справді сумлінно зжував 

усе, що там було зазначено. Я зробив це для мого ціл
ковитого заспокоєння. 
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Меню, з якого я старанно зняв копію, гласить: 

У Р О Ч ИСТ А ВЕЧ Е Р Я 

ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ СОБОРУ 

В 3AJll ГЮРЦЕНІХ 
3 НАГОДИ ШЕСТИСОТРІЧЧЯ 3 ДНЯ 3АНЛАДІШ СОБОРУ. 

15 СЕРПНЯ 1848 Р. 

*** 

С~лат по-ітаЛllIСЬІШ 
Рейнська сьомга 
Вестервальдське філе 
Святкова пісня lю;ермана 
Вестфальська шинка з квасо.\СЮ, 
Славте виноградві лози і т. Д. 
Фарширована птиця 
Паштет з ДИЧИНІ! 
У вінчаний зеленим ЛИСТЯ~І т. ". 
Солодке. Десерт. 

llельтіНІер - 1 О СРlб'!ИХ 1 рошів. 
Мозель6люмхен - 20 ср. Ір. ШпаРЦl0ф6ерир - 10 ср. Ір. 
Jlібфрауенмільх - 25 ср. Ір. Арб.1еіlхант - 10 ср. Ц. 
Бордо - 25 ср. Ір. Шампанське І"іслеР-МУf>IМ І Ауассон-
2 талери. 



Все це було облямоване арабесками та алегорични

ми фігурами: якийсь жук, якась незрозуміла істота, 

якийсь хлопчина з дуже християнсько-германським об

личчям та імперським орлом і, нарешті, те ж саме, але з 

прусським орлом. 

Не можу відмовити собі ще в одному додатковому 

зауваженні, що славні німецькі газети, зокрема «Кельн

ська газета» 123, у своїх загалом змістовних, написаних 

зразковим стилем повідомленнях про соборні свята не 

навели цього документа. Незважаючи на всі мої намаган

ня, мені не вдалося встановити причин цього, але, на

скільки мені відомо, в даному разі, як і слід було чекати, 

злого умислу не виявлено. 

Вивчивши якнайстаранніше меню і повідомивши з 

допомогою ножа й вилки мою сьомгу - рибу, а не кня

зя Зальма $, - що прийшла 11 остання година, я вперше 

подивився на моїх сусідів. ие були все незнайомі люди, 

що заглибилися у споживання Їжі. Дуже сумно сидіти 

серед тисячі .двохсот гостей, не маючи змоги поговорити 

з ким-небудь. Почуваєш себе неначе в одиночному ув'яз

ненні. Саме з цих причин я вилив бокал шампанського 

своєму сусідові на рукав, щоб потім якнайчемніше по

просити пробачення і таким чином почати розмову. 

Uей добродій, мабуть, розумівся на тонкощах ети

кету, бо одразу ж попався у пастку, негайно повідомив

ши, що він - австрієць 1 є депутатом Франкфуртських 

національних зборів. 

- Я в цілковитому захопленні, - промовив мій су

сіда, - від прийому, який ви влаштували тут нашому 

ерцгерцогові. Душа співає, коли бачиш таке. Я буду ви-

* Неперек ~адиа гра слів: сьомга по-німецькому - Salm 
(зальм), але існував і князь 3альм. нащадок древнього графського 
роду. 
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хваляти до небес люб'язність городян Кельна. Мені рід

ко доводилося бути свідком такого ентузіазму, таких ві

тальних вигуків, - ерцгерцога зустріли чи не краще, 

ніж його величність короля ... 
Розмова набирала для мене явно серйозногu харак

теру. 

Пробачте, шановний добродію, - перепинив я 
його, - ви помиляєтесь; повітроплавець Коксуелл 124, 

який піднявся над Кельном на аеростаті під час при

буття ерцгерцога і спостерігав церемонію зустрічі з ви

соти пташиного польоту або, так би мовити, з більш ви

сокої точки зору, запевнив мене, що свято залишає бажа

ти кращого; сонце жодного разу не виглянуло з-за хмар, 

стояла мряка. 

Австрієць витріщив на мене ОЧІ. 

- Але, у всякому разі, - продовжував я, - ерц
герцог дуже порадував нас; ми сподівалися побачити бич 

божии, а зустріли привітного дідка, який прибув у наше 

місто в поношеному сюртучку, біле,му жилеті і знявши 

капелюха, - як за добрих старих часів. Але скажіть-но 

краще, ви ознайомилися вже з меню? 

Австрієць зазирнув у величезний аркуш. 

- Салат по-італійськи ми вже 

1JJ0б уникнути помилок, він 
кишені олівця поставив поруч з 

стик. 

покуштували. 

видобув з жилетної 

назвою страви хре-

Салат по-італійськи такий смачний, немов його 

приготував сам Радецький 125, чи не так? 

Австрієць вдруге здивовано зиркнув на мене. 

- Салат по-італійськи, - знову почав мій сусіда, -
і сьомга, все це я р()зумію; вестервальдське філе теж мені 

знайоме, але поясніть мені, будь ласка, що таке, на вашу 

думку, святкова пісня Інкермана 126, про неі говориться в 

меню, це, мабуть, також ст рава? 
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- Авжеж, політична страва, спраВЖН1СІНьке ні

мецьке рагу з трьох куплетів або полумисків. 

- Чи ти ба, - зауважив допитливий співбесід

ник, - далі йде вестфальська шинка з квасолею; після 

цього - дві страви, відносно яких немає сумніву, а потім 

знову: «Славте виноградні лози» 127, ЩО це таке? 

- ие надзвичайно поетична качка під винним соу
сом, з трюфелями. 

- Та ЩО ви кажете? - вигукнув австрієць, обли
зуючи пальці. - Далі ми маємо фаршировану птицю й 

паштет з дичини; і те й друге - вишукані страви. А на

прикінці знову: «Увінчаний зеленим листям», ЩО б воно 

значило? 

Я скривився, немов конаючий верблюд. 

- Увінчаний зеленим листям - це справжнє націо

нальне їство, улюблена страва наших студентів; під час 

кожної студентської вечірки цю їжу подають на стіл і 

запивають її пивом; крім того, цю страву постійно вжи

вають п'янички, полюбляють її також арфістки. ЯКЩО не 
помиляюсь, ЇЇ винайшов старик Асмус 128, сидячи якось 

увечері з своєю дружиною на гаНІ_У і милуючись зорями. 

Мабуть, Uентральна спілка сприяння добудові собору 

замовила цю страву б"зпосередньо через «Вандсбекський 
вісник» 12В. 

- ие дуже мило! - зауважив австрієць. 

Тут 11 полишив його вивчати солодкі страви, десерт, 
картку вин, а в майбутньому - брати участь у дебатах в 

церкві святого Павла 12~. 

Закінчивши розмову з австрійцем, я звернувся до 
свого візаві; судячи з його укермаркського ІЗО акценту, 

він був чистокровний пруссак, а деякі його піднесені ви

словлювання ЩОДО свят говорили про його високу осві

ченість. ие був теж депутат Національних зборів. Я од

разу ж запропонував йому сіль мого розуму і гірчицю 
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моєї бесіди. Проте він почав запевю,ти, що рейнська 
сьомга йому більше до смаку з маслом і оцтом. 

Ви, мабуть, рідко Їсте сьомгу в Берліні? - за пи-

тав я. 

Рідко,- почув Я лаконічну відповідь.- Зате ми 
імо досхочу тельтовської брукви. 

Мене охопив смуток. Вже після першої спроби я 

зрозумів, що лише ціною величезних зусиль мені вдасть

ся вивести безсмертну душу мого пруссака з обмежених 

рамок бруквяного поля. Тому я вдався до засобу, який 

завдяки особливим обставинам перетворився на вели

чезний стимул сучасності. 

- Ерцгерцога регента справді зустріли з не

зрівнянно більшим захопленням, ніж короляl- я так 

голосно звернувся до австрійця, що всі почули моі 

слова. 

ие дало бажаний ефект. Пруссак поклав ніж і видел

ку і обурено загорлав: 

- Ви помиляєтесь І 

Мій план удався. Я нацькував чорно-білого на чор

но-червона-золотого. 

Марно силкувався чорно-червоно-золотий ще раз на

гадати СВОЕМУ супротивникові усі «Хай живе» та «Ура», 

виголошені юрбою на честь старенького ерцгерцога. чор

но-білий зумів одразу ж підвищити свій голос до такого 

пронизливого верещання, що йому швидко вдалося пе

рекричати австрійця і опанувати розмову. 

- Ви помиляєтесь, - зарепетував він. - Хіба не 
гриміли гармати так, що, здавалося, здригається все мі

сто, а собор ось-ось впаде, коли король іхав із Дейца 131 

до Кельна ? Так, його величність король був зворуш~ний 
таким прийомом. Очі його випромінювали радість і ща

стя. Виишовши з вагона, король був трохи блідий і 

збентежений, але, вступаючи в місто, яке гриміло і ша-



леніло від радості, його величність знову став рожевий 

задоволений І 

Австрієць та пруссак замовкли, бо на протилежно

му боці залу знялася буря привітань; гості з такою си

лою затупали ногами і замахали серветками, що старий 

Г юрценіх аж задвигтів, і я чекав, що ми в наступну мить 

провалимось у нижній поверх будинку, у горщики з па

токою і в бочки з олією ... 
Сумніву бути не могло: в залі з'явилися король і ре

гент, і всі присутні одностайно заспівали вже згадане 

істинно германське рагу Інкермана. 

Найясніші гості привітно позирали згори на співаю

чий натовп. А коли чарівні звуки інкерманівської поезії, 

неначе завивання дудки нічного сторожа, завмерли у від

далених куточках величезного залу, з лави, де сиділи 

обидва високі гості, підвівся, в блискучій Формі, з 

натхненним обличчям, його величність король; ось він 

владним жестом лівої руки вимагає тиші; піднімаючи 

правою рукою келих, він проголошує тост, ЩО викликає 

загальне захоплення: 

- Я п'ю за здоров'я справжнього німця, за здоро

в'я одного з найвірніших моїх друзів. Так само як він 

користується вашим довір'ям, він користується моїм до
вір'ям і любов·ю. Хай він дасть нам єдині й вільні наро

ди; хай він дасть нам єдиних і вільних князів. Хай живе 

регент, ерцrерцог Йоганн! 
Таким приблизно був тост, І иого величність випив 

свій келих до дна і з неперевершеною грацією зробив 
б · 132 r 1 б' . б' «про у НІгтем» . ~e, ма уть, сп янило ПРИСУТНІх ІЛЬШ 

за все. Деякі сусіди мої просто шаленіли від захоплення. 

Ум здавалось, ніби в,они перенеслися в епоху кайзера 
Макса 133, який теж був охочий до таких витівок. Так 

було, наприклад, в Нюрнберзі. Йолопи з магістрату ви

гнали з міста на час імперських свят усіх красивих неза-
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міжніх жінок, вважаючи незаконну любов гріхом перед 

господом богом. Нещасні велелюбні створіння стояли пе

ред міською брамою і страшенно нудилися. Аж ось при

був імператор; не встиг він і оком змигнути, як його ото

чила юрба найчарівніШllХ баядерок. які запевнили його 

величність, що він - розумна людина, а в магістраті си

дять самі осли, тож хай він, кайзер, провчить цих дурнів 

і дозволить, щоб вони, баядерки, дістали дозвіл прикра

сити свято своїми локонами, рожевими устами і пишни

ми персами. 

Макс мовчки слухав скарги цих МИ.\их створінь 

тільки посміхався. Але перед тим, як рушити далі, він, 

замість усяких обіцянок, звелів одній дівчині, яка опини

лася найближче до нього, стати позаду його кан" і ухо

питися за кінський хвіст; а другій спокусниці наказав 

стати позаду першої і взятися за її спідницю; і коли пер

ша ухопилася за хвіст коня, друга - за спідницю першої, 

а третя - за спідницю другої і так далі, кайзер Макс 

пришпорив коня і, тягнучи за собою, немов на буксирі, 

одну, двох, трьох, чотирьох, вісьмох, двадцятьох - цілу 

череду білявих та чорнявих спокусниць, що аж приска

ли від сміху, в'Їхав у Нюрнберг, мимо членів магістрату. 

1ші у повному складі стояли біл" міської брами, щоб зу

стріти короля; вони мало не збожеволіли від сорому й 

гніву, коли Їм довелося раЗОl\l з королем пропустити в 

місто і чарівний почет, який слідував за КІнським хво

стом. 

Нюрнберзька хроніка зазначає, що тодішні торже~ 
ства були «диявольськи веселими». 

Король Фрідріх-Вільгельм поставився до вина так 

само, як справедливий Макс - до жінок. Проробивши 

«пробу нігтем», він зачарував увесь Гюрценіх, і та роль, 

lІКУ в Нюрнберзі зіграв святенницький магістрат, випала 

на долю неповоротких лібералів, що з жахом спостеріга~ 
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ли. як король, хвацько вихиливши келих вина, зумів 

знову привернути до себе усі серця і примусити забути 

все, так, все, починаючи з 18 березня і по цей день. Слу
хайте, демократи, і ви, безголові республіканці! Забирай
тесь геть і дайте себе повісити! Чого варта ваша лють у 

порівнянні з винахідливістю короля, який уміє в слуш

ний момент майстерно хильнути чарку і, переКИНУВJIIИ ЇЇ, 

за народним звичаєм, догори дном, довести, що ь ній 

не лишилося й краплі? 

За королем проголосив тост регент. Підносячй ке

лих, він сказав: 

- Я п'ю за монарха, який щойно проголосив 

тост за моє здоров я, за прусського короля! І за те, 

що начертано на нашому соборі: за «ЄднаНН1І 

стійкість!» 

иарствені особи обнялися поцілуваЛИС1l під захоп

лені вигуки усіх присутніх; чорно-білі та чорно-червоно

золоті уподобання гостей злилися воєдино. Чого ж вам 

ще треба? Uей поцілун()к перед усім народом, це при

мирне обнімання означало, що Пруссія розчинилася в 

Німеччині 134, а Німеччина - в Пруссії. Чого треба вам, 

кому ще й досі ввижається привид громадянської війни 

між обома кокардами? Хіба не ясно, що всім чварам 

тепер кінець? Але ви, похмурі представники народу, о 

ви, тверезі, обачливі люди! Ви не вірите ані поцілункам, 

ні обіймам. Для вас уже не існує нічого святого, святим 

є лише ваш холодний егоїзм! О, коли б ви були тоді в 
Кельні, в залі Гюрценіха, на урочистій вечері з нагоди 

собор ного свята, ви б зреклися ваших революційних ідей, 

ви б зрозуміли, що то за владу мають над народами мо

нархи і як треба схилятися перед можновладцями. О мій 

старий Кельн, і ти, мій чарівний прирейнський краю! 

Ви чудово проявили себе, довівши, що ви є містом і кра

єм справжньої вірності й лояльності; і відтепер ніхто 
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не скаже, що ви - вогнище заколоту, революції та 

анархії. 

Пропустивши тост одного лояльного жителя Кельна, 
ми перейдемо до голови Франкфуртських національних 

зборів фон-Гагерна. І ось цей великий муж заговорив. 

Я мушу визнати, що вже давно мріяв зблизька на власні 

очі побачити і на власні вуха почути цього Зевса з дзві

ночком, про ЯІ{ОГО мені доводилося так багато читати й чу

ти. Адже принаймні сотня людей, старих і молодих, нама

галася переконати мене, що Гагерн - півбог, що він 

походить прямо з Олімпа і що Юпітер зачав його з од
нією гірською німфою, подорожуючи під час канікул. 

Я уперто не хотів цьому вірити; за базікання чоловіків 

я не дам ані шеляга, вони майже завжди по~иляються; 

коли чоловіки оцінюють чоловіків, то висновки іх сум

нівні; на чоловіків покладатися не можна. І тільки зов

сім недавно, після того як одна гарненька жіночка із 

сніжнобілими зубами і закоханими оченятами запевнила 

мене, що Г агерн - мужчина хоч куди і що вона, всупе

реч всьому, могла б захопитися ним, так, захопитися, 

незважаючи ні на що, - тільки з цієі хвилини я почав 

більш, ніж раніше, вірити різним по голосам, бо думка 

чарівної жінки - мірило всіх речей, жінці слід вірити 

більше, ніж євангелію; те, про що співає соловей, що на

писане на трояндах і лілеях, те, що рече ангел в образі 

людському - все це чистісінька правда, цьому слід віри

ти, заради цього варто жити й умерти і знову воскресну

ти. Та що там Сократ і Гегель у порівнянні з мініатюр
ною чорнявою жіночкою, яка кидається тоБІ на шию і 

цілує тебе, присягаючись палкими словами, що вона пра

ва зараз і бу де права усе життя. 
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Так говорив ще старик Вольфрам Фон-Ешенбах 133, і, 

справді, Г агерн має всі підстави для того, щоб стати 

одним з найщасливіших людей свого часу. Він має здо
ровий і показний вигляд. Молоді дівчата навряд чи за

хопляться ним, а от вродливі жінки завжди зуміють 

оцінити його належним чином ... 
Гагерн проголосив тост за «єдину, вільну і могутню 

Німеччину». І знову здригнувся зал від оплесків. Хита

лися всі па rріоти і всі келихи. Після цього його велич

ність король підвівся вдруге, і я повинен визнати, що 

вважаю його незрівнянно кращим оратором, ніж Юпіте

ра з церкви святого Павла. 
- Вже двічі, - про:\ювив король,- ми цокалися за 

здійснення моєї найпрекраснішої юнацької мрії - за єди

ну й міцну Німеччину. Зараз я прошу вас випити за здо

ров'я невтомних будівників такої Німеччини. Хай живуть 
присутні тут і BJДCYTHi члени Франкфуртських націо

нальних зборів! 

Після його величності вдруге виступив ерцгерцог ре

гент, який виголосив заздоровне слово на честь міста 

Кельна. Невпевнене, уривчасте красномовство заплісня

вілого дідка справило зворушливе і водночас кумедне 

враження. Старий ерцгерцог і старе місто, наче посивілі 

від часу дзвіниці, вітали одне одного. Немов обнялися 

шпиль Кельнського собору з баштою церкви святого 
Стефана 136. 

З інших ораторів я звернув увагу ще на Фон-Суаро

на, віце-президента Франкфуртських зборів. Мабуть, 11 

вже десь бачив цю людину; можливо, в Брюсселі, може, 

в Лівrрпулі або Гамбурзі - точно сказати не можу. Але 

готовий побитися об заклад, що я вже бачив його ко

лись на козлах найманої карети; так,справді, нехай мене 

повісять, якщо пан фон-Суарон не був колись візником І 

Хіба це не та сама кучерська борода, кучерська пиха, 
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еізницький пафос? Який номер мала ваша карета, пане 
фон-Суарон? 

- Високі збори! - почав Санчо-Суарон. - Доз

вольте простій людині мовити просте слово, яке йде від 

щирого серця. Подамо один одному руки через усі об

ласті нашої вітчизни, і хай настане між нами братерство 

усюди, з краю в край. Хай живе братерство німецького 

народу! 

Мабуть, серед патріотично мислячих візників не 

знайдеться жодного, хто сказав би краще. «Високі збо

ри», «проста людина», «подамо один одному руки з 

краю в край», «хай живе братерство!» Чудовоl Хай живе 

Санчо, проста людина! 

Після того як архієпіскоп кельнський благословив 

єднання народів та Їх повелителів, виступив ще депутат 

з Кельна, Франц Раво 137, людина з понуро звислими ву
сами; він не такий знаменитий, як Кельнський собор, 

але майже такий відомий, як і кельнський карнавал, і, 

в усякому разі, заживе безсмертної слави разом з оде

колоном, який ще зветься «Кельнська вода». Тимчасом 

герої дня вже сказали своє слово, банкет в Гюрценіху 

наближався до кінця; король та ерцгерцог залишили 

зал, а МIИ австріЄЦІ;І у вивченні меню дійшов уже до зе

леної квасолі, фаршированої птиці та національної стра

ви «Вандсбекського вісника». 

Мушу признатись, що, прослухарши силу-силенну 

неперевершених тостів, я зовсім знеміг. Я залишив своє 

місце і підійшов впритул до підвищення в залі, щоб по

милуватися зблизька видатними людьми нашого сто

річчя. Один бог святий знає, як довго був би я прику

тнй до цього місця, коли б раптом один досить-таки ог

рядний добродій не торкнувся мого плеча і на чисті

сінькому рейнському діалекті не зауважив мені, що я за

городжую йому вид на дуже привабливий торт, ,.киЙ 
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досі не привернув нічиєї уваги тільки тому, що всі були 

захоплені промовами. Uей добродій, представник якого

небудь відділення Uентральної спілки сприяння добудові 

собору, прибув до Кельна з Гамма, Зеста, Дортмунда чи 

якого-небудь іншого тихого міста Червоної землі 138, щоб 

досхочу поласувати винцем, молитвами та патріотизмом, 

і, здається, твердо вирішив компенсувати Їжею і пит

вом чималу вартість квитка на урочисту вечерю. Він май

же не звертав уваги на ерцгерцога, пана Фон-Гагерна та 

папського нунція; історія також його не обходила, він ду

мав переважно про практичні речі: як вгамувати свій 

голод і спрагу. 

- Чи не дозволите мені, пане, подивитись на отой 

торт?- запитав мене сумирний вестфалець дуже чемним 

тоном. Я одразу помітив пожадливість старого ласуна, 

бо, звертаючись до мене, він дивився туди, де, милуючи 

око, стояв торт. 

- 3 великим задоволенням,- відповів я і взявся в 

боки; таким чином, вестфалець міг скоса глянути крізь 

отвір, утворений моєю рукою, на жадані ласощі приблиз

но так, як можна подивитися крізь Бінгерлох 139 на Рейн

ську долину або крізь Роландсбоген - на Семигір'я. 

Вестфалець, мабуть, подумав, що я не зрозумів його при

хованого бажання; тому він здивовано вирячив на мене 

свої великі блакитні очі, немов питаючи, невже я не знаю 

притчі Соломонової, де сказано, що бику, який молотить 

зерно, не годиться зав'язувати морду ? Та я залишився 
невблаганним. 

- Шановний пане, будьте ласкаві дозволити мені 
подивитися на цей ось торт,- вдруге промовив до мене 

син Червоної землі, і в куточках його рота з'явився ви

раз пожадливості з відтінком меланхолії. 

Страждання нещасного зворушили мене. 

- З величезним задоволенням,- вигукнув я зно-
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ВУ.- Мені здається, у вас поганий зір, тож чи не бажаєте 
скористатися моїм лорнетом? 

Тримаючи праву руку зігнутою в тому ж положен
ні, що й раніш, я простягнув йому свій лорнет. Вест фа

лець остовпів. «Оце, видно, несосвітенний дурень або 

страшенний нахаба». думав, мабуть, бідолашний, ковта

ючи слину. Але він опанував себе і втретє звернувся до 

мене таким благальним. жалібним голосом, що навіть 

камінь зглянувся б на нього. 

- Вельмишановний добродію, чи не зробите ви 

мені величезну ласку. люб'язно дозволивши мені погля

HYTtI на торт, що стоїть отам? Я заплатив за свій кви

ток 1 талер 20 срібних грошів: гроші - лайно, але лай

но - не гроші. rЛені хочеться покуштувати оцей торт ... 
Раптом на обличчі його з' явився вираз непідробле

ного жаху. Вестфалець помітив, що з другого боку до 

жаданого торта наближається другий претендент; він, 

як це буваf> у закоханих, зніяковіло озирався навколо, 

немов бажаючи впевнитись, що його ніхто не помічає у 

загальному сум' ятті. Настав рішучий момент для кра

діжки. Вестфалець сидів, як на голках; він крутився на 

всі боки, в його невинних очах світилося благання, що 

весь час зростало. 

Мені несила було далі опиратися, і я вже простяг 

був руку до палко омріяного витвору кондитерського ми

стецтва, але суперник бідолашного вестфальця виявився 

спритнішим. ие був мій сусіда, прусський депутат, ама
тор тельтовськоі брукви 140. Я мало не помер від сміху, 

спостерігаючи, з яким диявольським проворством він 

кинувся навтікача з своєю здобиччю. 

Сердешний вестфалець схилив голову, наче зів'яла 

квітка; він прохрипів щось у свою серветку; мені здалося, 

ніби я знову почув: «Гроші - лайно, але лайно - не 
гроші». Тут я тихенько дременув звідти, бо побоювався 
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справедливого гніву вестфальця, який, здається мені, ла

ден був порішити мене ножем та виделкою і з'істи мене 
самого замість недосяжного торта. 

Мою увагу привернув страшенний галас на другому 

кінці залу, і це справило дуже негативне враження на 

мій музичний слух, бо те, що я чув, разюче нагадувало 

рев у звіринці ван-Акена і водночас ревіння й рохкання, 

що часто доноситься опівночі з шинків, РО3Тд.шованих 

поблизу німецьких вищих шкіл. 

Я здивовано й невдоволено озирнувся і, на превели

кий мій жаль, побачив вельмишановного віце-президента, 

який з допомогою рук, ніг і досить-таки ('учного напів

пропитого пивного басу намагався примусити присутніх 

знову слухати його, щоб, ОL\евидно, підкреслити, що він -
проста людина і тому хоче сказати простою мовою, зате 

від щирого серця, про братерство, про дружній потиск 

рук з краю в край, Знайо~ий нам оратор розмахував ру

ками точнісінько так, як візник під час негоди, коли він 

умовляє перехожих сісти до нього в екіпаж. 

Та ба! Високі збори не давали вдруге морочити себе. 

Даремно стукав кулаком і кричав, розмахуючи руками, 

наш Санчо; дехто з суто німецькою нечемністю лишався 

нсІ. своіх місцях, інші поквапно тікали геть, так що 

Санчо кінець кінцем змушений був відмовитися від честі 

виступити вдруге, полишивши її своєму хазяїнові й по

велителю. Проте пан фон-Г агерн не збирався вдруге ви
ступати з промовою, ні, він обмежився тим, що зібрав 

навколо себе кількох депутатів і, немов оточений олімпій

цями Зевс, зійшов з призначеної для монархів та най

більш визначних депутатів трибуни в ряди патріотично 

мислячого народу. 

Уе бу ло імпозантне видовище. Попереду виступав 
шляхетний Г агерн в усьому блиску своєі земної велич~. 

За ним - не менш показний муж, схожий на піДтопта-
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ного Аполлона: богоподібні кучері вже починають випа

дати, зате його манери й хода все ще зберігають грацію 

і мужність. Я запитав першого-ліпшого сусіду, чи не знає 

він цього незвичайного пана. 

- Та це ж пан Мюллер 141,_ відповів той з особли

вим притиском, а я - ганьба мені!- насилу стримався, 

щоб не зареготати. Чи може трапитися більша халепа дл~ 

людини, що хоче уславитись (а можна з певністю сказа

ти, що в душі BCllKoro шановного депутата живе згубне 

жадаНН1І слави), чи може бути, 11 питаю, для людини, 

яка прагне слави, щось гірше, ніж зватися Мюллером, 

тобто носити прізвище, прославлене такою великою кіль

кістю людей, що часто-густо не знаєш, як Їх розрізнити 

один від одного, і за деревами не бачиш лісу? МюллерІ 

МюллерІ Таке прізвище просто жахливе. Уе значить, що 

з самого ДНlІ вашого народження доля перекреслила всі 

ваші розрахунки: адже на світі є Йоганн Мюллер, Віль
гельм Мюллер, навіть Вольфганг J\.1юллер 141. 

I,Uo ж нам робити з новим Мюллером? Бідолашний 

пан Мюллер! 

Але, крім пана Мюллера, ще одна визначна особа 
вважала своїм обов'язком спуститися до інших гостей. 

т о був мовчазний страждальник, який вісімнадцять ро

ків «зазнавав мук» за свободу Німеччини; це був той 

самий муж, тільки через труп якого переступить респуб

ліка; це чоловік, настільки впевнений у славному майбут

ньому Німеччини, що вже зараз вимагає призначенн~ 

каперських премій майбутнім нашим адміралам, одне сло

во, це був не хто інший, як Іов Національних зборів, ве
ликий страстотерпець Якобус Венедей 142, 

Зевс, Мюллер та Іов ходили від одного столу до ін
шого; само собою зрозуміло, що з усіх горл~нок чулос~ 

радісне ревіння, всі келихи дзвеніли. 

Чоло Кроніона було ясне. Громовиці свого красно-
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мовства він запхнув у Ішшені чорного фрака і лише зрід

ка вигравав смирними зірницями свого незбагненного 

розуму. Мюллер намагаВС1l з допомогою привітно-велич

ного поводження щонайкраще відтінити свого бога; він 

був, так би мовити, прекрасною вечірньою хмарою, на 

фоні якої тим яскравіше спалахували блискавки його по

велитеЛ1l. Іов із журливо-солодкою посмішкою тихо дрі

ботів услід за ними, наче легенький західний вітерець. 

Я охоче простежив би очима за цими трьома людьми, 
спостерігаючи, 1ІК вони, базікаючи, вклоняючись, поти

скуючи руки, обходили один за одним столи, та скоро ця 

тріЙЦ1l загубилася в юрбі, і тому " повернувся на своє 
місце. Я дуже зрадів, знайшовши там своїх застольних 
товаришів: австрійця й пруссака. Останній, доклавши 
нелюдських зусиль, щойно повернувся з своїм жаданим 

тортом, і чорно-білий та чорно-червоно-золотий заходи

лися ділити торт у дусі цілковитої німецької єдності. 

Польщу не ділили .43 так чесно, як цей торт. Мені, 

звичайно, одразу ж запропонували, щоб я став третім 

членом прекрасного союзу і відіграв при розподілі роль 

Po~ii. Але я віДМОВИВС1l скоріше з фізіологічних, ніж з 
політичних міркувань, упевнивши їх, що Ц1l історія за

важка для мого шлунка. 

- Але там позаду,- додав Я,- я бачу людину, JlKa 

охоче заступить мене. Уе вестфалець, отже, не набагато 

кращий за козака. Uей чоловік любить торти над усе. Чи 
не запросити нам його? 

- Звичайно!- вигукнув пруссак. 
- Я навіть вважаю дуже потрібним залучити його 

до цієї справи,- зауважив австрієць. 

Я підвівся, щоб приволокти зголоднілого цербера. 

Та де там, не встиг я й двох кроків зробити, як наш друг 

підійшов без запрошеНН1І. Голова йому пішла обертом, 

вона палала від вина, гніву й надміру здоров'я; він 
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навіть не помітив мене, бо очі його були прикуті до торта. 

Задозолено посміхаючись, вестфальський росіянин про

пхнувся чіж австрійцем та пруссаком; я одразу ж під

MOPfHY!il 'ім: мовляв, це й є потрібна вам людина: не 

пройшло й хвилини, як всі троє жерли торт, аж за вуха

ми .~ящало: жалібно похрустуючи, руйнувалося й пада ло 

чудове оздоблення нещасного торта. 

Та коли я побачив, як ця трійця з блаженним ви
разом на обличчі уминає знівечений, покреl\lсаний торт, 

мені раптом, бозна-чому, спала на думку полыl!а,. і одра

зу кров забуяла, закипіла в моїх жилах. «Невже,- думав 

я, - всевладний пекар, великий творець, тіЛІоКИ для того 

Й створив цей чудовий торт, цю прекрасну Польщу, щоб 

ви, накинувшись на неї з виделками й ножами, з кар

теччю та шрапнеллю, понівечили її і знищили назав

жди?» Серце моє забилося ще швидше. І коли зажерли

вий абсолютист, росіянин з Вестфалії, конституційний 

пруссак та трохи демократичніший австрієць підвелися, 

щоб знову цокнутись за якусь мерзоту, я схопив свій ке

лих і вигукнув з такою силою, що луна ПО~'отилася по 

всьому Гюрценіху, завмираючи аж під склепінням вели
чезного залу: 

- Хай живе республіка! 

Я не мав часу РОЗДИВ.~ятися, яке враження справила 

моя безприкладна вихватка на учасників розподілу тор

та, бо в ту мить, коли я правою рукою підняв келих і 

фатальні слова злетіли з уст моїх, я відчув, що мою ліву 

руку стиснули залізні пальці, і я, пойнятий жахом, озир

нувся. 

Передо мною стояв Зевс Кроніон, великий Гагерн. 
Мандруючи з своїм почтом п('l залу, він підійшов і 

до нашого столу; так, уявіть собі, своїми власними пазу

рами вчепився в мене Зевс. Мені аж мороз шшов поза 

спиною. НУ, тепер не МИНУТИ лиха! Подібно до того, як 
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Юпітер Перший звелів прикувати Прометея до кавказь

кої скелі, щоб шуліка виклював йому печінку, так тепер 

Юпітер Другий, благородний Г агерн, почепить тебе на 

шпиль собору, щоб дурноверхі конституціоналісти вправ

лялися у низькопробних дотепах на твою адресуl Це 

була перша думка, яка промайнула в моїй голові. Так, 

ти завтра ще до схід сонця висітимеш на шпилі, і всі твої 

вороги зберуться докупи, щоб глузувати з тебе. Прийде 

пан Інкерман і вигукне: «Подивіться-но, там висить не

гідник, який висміював мої вірші!» Примчить і пан фон

Суа рон і почне репетувати: «Погляньте, ось мерзотник, 
що твердив, ніби я схожий на візника!» З' явитьси також 
і пан 8енедей і, радіючи, скаже: «Дивіться, це огудник, 

який назвав мене Іовом і страждальником І» А пан Мюл

лер прибіжить підтюпцем і заголосить: «Подивітьси, ось 

людина, яка не дає спокою моєму чесному імені І » Отак 
вони всі поприходять і глузуватимуть з мене, а то ще 

й приведуть красивих жінок і поставлять Їх так, щоб 

я Їх бачив, а цілувати не міг. О господи, зглянься на 

менеl 

Але по-справжньому в очах моїх замерехтять жовті 

й зелені КО.llа, і я, вкрившись холодним потом, ладен бу

ду провалитися крізь землю і, наче хом'як, залізти у від

людну й темну нору лише тоді. коли нарешті до мене 

прийде найшаленіший з моїх обвинувачів, коли, «покру

чуючи вуса і дзенькаючи острогами», до мене набли

зиться молодий, елегантно зодягнений аристократ, той 

самий незнайомець, який в день соборного свята купив 

лиховісну газету, поквапно розгорнув і злякано перег ля

нув її; в очах його виблискуватимуть гнівні вогники. він 

грізно підніме свою аристократичну руку і вигукне: «Г о

ре, горе цьому бездарі, цьому писарчукові. який висміяв 

усе прусське юнкерство, більше того. все німецьке дво

рянство, змалювавши, на жаль, так правдиво моє життя, 
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описавши життя і подвиги «славетного лицаря Шнапган
CbKorol .. » 

Такі думки блискавично промайнули в моїй голові, 

а рука Гагерна все ще міцно тримала мене; але коли я, 
щохвилини чекаючи смерті й прокляття, що іх він на

шле на мою голову, весь знітившись, знову зважився гля

нути на нього, мене охопив ще більший жах, ніж раніше, 

бо (подумати тільки!) великий муж, обличч» якого ра

ніше, здавалося мені, було вкрите хмарами гніву, тепер 

ДИВИВС1l на мене з величезним задоволенням, і не для ка

ри, ні, для привітання затримав мене громовержець; те

пер вже не було сумніву, що він вважав мій республі

канський заклик надзвичайно конституційним, і, самим 

чортом присягаюся, не встиг я й оком моргнути, як 

мене було втягнено у вируючий натовп, так що и одра

зу ж загубив з очей вестфальця, австрійц» та пруссака 

разом з лишками Їх торта; і ось мене, визволеного, на

решті, з залізних обіймів фон-Г агерна, підхопив чорно

червоно-золотий потік і поніс над столами й стільцями 

в другий кінець залу, звідти - до порога, потім на схо

ди, далі - на вулицю, і - прощай КельнІ СкіНЧИАОСИ 

свято в Гюрценіху. 

Так закінчився великий },ельнський фарс, під час 

якого високопоставлені особи з пишними словами на 

устах і ненавистю в серці, під захоплені вигуки обдуреної 

юрби плекали хитромудрі підступні плани, наслідком 

яких були узаконені розстріли у Відні ІН, дарування 

прусськоі та австрійської конституцій і осміяння Франк

фуртських зборів. 

Так закінчилося СВИТ0 огидного кокетуванни з дур
ним суверенним Міхелем 145, і, можливо, ми й понині глу

зували б, згадуючи ного, коли б крізь блискучу юрбу 

«народолюбних» монархів, продажних блюдолизів і об

дурених народних представників нам не ввижалися по-
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дір явлені кулями трупи пролетарів Парижа, Відня й 

Берліна, коли б крізь голос найбрехливіших запевнень, 

найбезсоромнішої брехні до нас не долітали передсмертні 

зітхання розтоптаної волаючої про допомогу Польщі, 

стогін закатованої Угорщини, зойк сплюндрованої Лом

бардії, яка закликає до помсти, коли б нам під ноги не 

скотилася закривавлена голова Роберта Блюма 146 - але 

годі! Гумор вичерпаний, книга закінчена. 

ЕПІЛОГ 

Але що сталося з Шнапганським? Живий він чи 

вже помер? 

Шнапг~нський живии 1 ніколи не помре. 
Мій Шнаnгансь/Сuй безсмертнuй! 
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рів; убllТИЙ повстали ми сеАянами під час Франкфуртського по
встання у вересні 1848 року. 
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підніма€ться з лицарськи-самовдоволеною поrміШJ<ОЮ Ье1 homme* 
зборів. німеЦЬJ<ИlI Баяр, лицар без <'траху і догани, eJ<C-КНЯЗЬ 
(§ б осно!'них прав) фон-ліхновсы�й •. З чистісіНЬJ<ИМ акцентом 
прусськ()го лейтенанта і з презирливою недбалістю плете він ті 
невеЛИЧI<і уривки думок, що іх він Ma€ сповістити зборам» (Сочи
нения, т. VI, стор. 403). 

Там же ми знаходимо характеристику Ліхновського як 
«опруссаченого» ПОЛЬСl>КОГО шляхтича: "Шляхтич з Польщі, який 
перетворився на прусського юнкера, явля€ нам живий приклад 
того. що велелюбний прусський уряд мав намір "р('БJ1Т~ .. познан
CbJ<oro дворянства. Пан Ліхновський, незважаючи на всі його 
урочисті запевнення, зовсім не німець, він «реорганізований по
ляк», він і говорить не по-німецькому. а по-прусському». 

10. Дещо перероблений уривок з 80-ї СТРОфІІ шостої пісні 
«Одіссеї» Гомера. 

11. Шнапганський (Ліхновсt-кий) був членом Франкфурт
ських національних зборів у 1848 р. 

12. В той ча.: російський імператор Микола І чинив тиск на 
€вропейську політику і втручався у внутрішні справи європей
ських держав. 

13. Меняен EPJ.tCT - видатний НОРВСЗЬJ<ИЙ бігун, який особ
ливо уславився своїми досягненнями в тридцяті роки ХІХ сто
річчя. 

14. Сер Джон Фальстаф - комічний персонаж історичної 
драми Шекспіра «Kopo~ь Генріх 1\'" та "омедіі «8іИДЗОРСЬJ<і ви
тівниці». На рівнині Шрюсбері відбулася битва між непокірни
ми баронами і військами короля Генріха IV. Коли на нього напав 
шотландський граф Дуглас, Фальстаф упав, удаючи з себе мерт
вого. 

15. Так вихваляється сер Джон Фальстаф у 4 сцені 11 діі 
"Короля Генріха IV". 

16. Строфа з вірша Гейне «По бульварах СалаМдНКИ». З цик
лу «Знс.ву на баТЬJ<івшині». 

17. Jlуї-Ад()льф Тьєр (1797-1877) - французький держав
ний діяч та історик, монархіст і реакціонер; кат Паризької Кому
ни 1871 року. 

18. Рашель (1821-1858) - славетна французька драматич
на актри~а. 

19. Фанні Ельслер ( 1810-1884) - відома танцюристка, ро
АОМ з Відня. В Парижі вона перевершила Тальйоні. 

20. Марія Тальuоні (1804-1884) -славетна балерина. 
21. Карлотта Г різі - італійська балерина і r.<імічна актрнса 

середини ХІХ ст. 
22. Зевс Кроніон - натяк на Фрідріха-Вільге~ьма ІІІ (1770-

1840), прусського короля, ЯКИЙ включив Пруссію до контр рево
люційно,'О «Священного союзу». Фрідріх-Вільгельм І 11 широко 
практикував систему грошових допомОІ та цінНІП подарунків ви

датним діячам із середовища прусського юнкерства. 

* Краtеdь-мужчина (франц.). 
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23. МаlдеБУРl і Шnандау - прусські кріпості. ДІ' сиділи по. 
літичні в язні 

24 Ліхновськнй в кінці 30.х років служив у віЙСl>ках Дон. 
Карлоса. 

25. ПочаТОI< вірша АЛЬфреда де·Мюссе "Мадрід». 
26. Король Пако - Франціско·lI1арія·Фердінандо - син ін. 

фанта Францісl<а де·ПАО~О. слабоумний і хирлявий двоюрідний 
брат королеви Ізабел \и. Французький KOPO~b Луї·Філіпп добився 
того. що Ізабена одружилася " ФранціСl<о.Марія.Фердінандом. 
Пако - презирлнве Сl<орочення від ФранціСI<О. 

27. lsаfiелла II - дочка іспансы<гоo коро ,я Фердінанда УІІ 
(нар. в 1830 р.), яка унаслідувала престол у 1833 р. Регентшею 
БУЛil її мати, І<оролева Марія,Христіна. (Див. також прим. 3). 

28 Королева МаРlя.Христіна (нар. 1806 р.) - четверта дру' 
жина ісп~нсы<гоo короля Фердінанда УІІ. Після ЙОГО смерті
регентша до повноліття Ізабелли 11. прізвисы<o «пані Муньос» ді· 
стала. одружившись з іспанським офіцером Августіном Фернандо 
Муньосом. ЯI<ОМУ вона внклопотала титул герцога де.Ріансарес. 
МаЛd від нього LeMepo дітей. 

29. Із сатиричної поеми «А-:-та Тролль» Генріха Гейне. 
30. Епізод з поеми «Атта Тролль». 
31. Гофман' Камnе - відома до березневої революції 1848 р. 

ву давннча фірма в Гамбурзі; видавала, головним чином, письмен, 
ннків «Молодої Німеччнни» і особливо твори Гейне. 

32. до ... ·Есnартеро Баflьдомеро (1792-1879) - іспанський 
політичний діяч та ВОЕ'начальник ... ин ремісника з Ла·Манчі. Він 
був призначениіі ГОЛОВНОl<омандуючим І<оролівською армією і зав· 
дав кілька рішучих поразо/< І<арлістам, за що одержав титул гер· 
цога де ля Вітторіа В 1839 році остаточно придушив повстання 
карлkтів. 

33. Кар 11 Великий (742-8 і 4) - I<ОрОЛЬ франків з 768 POI<Y; 
римсы<йй 'мператор з 799 по 814 р .. засновник римсько·герман· 
ської імперії 1 династії Каролінгів. При його дворі часто з' являли· 
ся посольства з чужих земель. як. наприклад, посольство Халіфа 
Гарун·Аль.Рашіда в 798 році. 

34. Оссіанові lepoi - тобто герої поем Маl<ферсона, який 
виступив у 1760 році з книгою стилізацій під сrарошотланд
(ьку пое::.ію. приписавши авторство книги древньому барду Оссіа· 
ну. Uей твір справив значний вплив на всі європейські літератури. 

35. ПерсонаЖІ з романа «Життя Й переl<онання Трістрама 
Шенді» ~HГ лійеького письменника·сентименталіста Лоренса Стер-
на (1713-1768). 

36 Аорд Генрі Бр у". (1778-1868) - знаменитий держав
ний діяч Анг ліі. поБОРИИI< ліберальних ідей. 

37 Сер Джон Фальстаф. див прим. 14. 
38. Рядок з І розділу поеми «Атта Тролль» Гейне. Веерт мав 

на увазі >.!емуарні нариси в двох томах "Спогади про 1837-
1839 рр.». Франкфурт, 1841. в яких Ліхновський описує свої 
іспанські враження 

39. «Севільський уирульниlC» - відома опера Ро;:сіні. 
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40. Герцог Альфред де-КроЙ. 
41. Марія Ф. Плейєль (1811-1875). одна знайвидатиіших 

піаністок свого часу. 
42. Теодор Франц Христіан граф фон-Зеккендорф. 
43. Не хто інший, як Франц Ліст, який в той час перебував 

у Брюсселі і не раз виручав Ліхновського із скрутного фінансо
вого становища. 

44. НОРфольк-стріт - вулиця В Лондоні. 
45. КріСТОфер Рен (1632-1723) - відомий англlИСЬКИЙ архі

тектор, який побудував собор св. llавла в Лондоні, закладений у 
1675 р. і завершений у 1710 р. 

46. Мюнстер - головне місто прусськоі провінціі Вестфалії. 
Сере д інших пам' ятників старовини там є готичний собор. 

47. Т оуер - кріпость в Лондоні на березі Темзи. Спочатку 
бу ла резиденцією королів. З часів Генріха УІІ І перетворена на 
тюрму для високопоставлених осіб. 

48. Геиріх Гейне описує Аахен в своїй сатиричній поемі «Ні
меччина. Зимова казка». 

49. В Аах("нському соборі зберігається «реліквія», яка нібито 
є сорочкою діви Марії. 

50. ПОЛКГJвнuк фон-Кельч, колишній ад'ютант Ліхновського. 
51. Аюдві~ І (1786-1868) -баварський король з 1825 року; 

він прагнув перетворити Мюнхен на «другі Афіни». Вважав себе 
<<покровителем мистецтв» і писав бездарні вірші. 

52. Гейне, «Книга пісень». 
53. Джордж Бреммель (1778-1840)- відомий лондонський 

денді, законодавець мод. 

54. Мається на увазі князь Меттерніх (1773-1859) - ав
стрійський реакційний діяч, канцлер, з 1821 р. - засновник «Свя
Ц!енного союзу» - міжнародної поліцейськоі організації. В 1848 р. 
революція в Австрії повалила уряд Меттерніха. Він втік до Анг
лії. 

55. ,А,уі-Філіnn (1773-1850) - французький король, постав
лений на престо~. фінансовою буржуа .• ією піс.\я Липневоі револю
ціі 1830 р. За його влади надзвичайно пошири.\Ися біржові спе
куляціі. Скинутий з престолу Лютневою революцією 1848 р. 

56. Гай Юлій Вер Максімін, римський імператор з 235 по 
238 р., син готського пастуха; він висунувся завдяки надзвичайній 
фізичній силі та хоробрості. Його проголосили імператором легіо
ни. Убитий повсталими проти нього солдатами. 

57. Смерть Фрідріха-Вільгельма ІІІ (1770-1840), короля 
Пруссіі. 

58. Демосфен (384-322 до н. е.)- афінський оратор і по
ліТ:1ЧНИЙ діяч. 

59. Коронація короля Пруссіі Фрідріха-Вільгельма ІУ у 1840 
році. 

60. иар Микола І. 
61. Див. прим. 14. Персонажі з історичноі драми Шекспіра 

«Король Генріх ІУ» та комедіі «Віндзорські витівниці». Місіс Ку
іклі - хазяйка шинку, де часто пиячив Фальстаф. 
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ДОllлі Тіршіт - коханка Фальстафа. 
БаРДОIlЬФ і Пістоль - приятелі Фальстафа. 

62. Йдеться про одного з правителів карликової держави Рейс
Лобенштейн-Еберсдорф у Німеччині. Ім'я «Рейс LXXII" вжито 
Веертом в іронічному значенні. 

63. Острів Гельголанд. 
64. Доротея Сащн. герцогиня (1793-1862)- дочка герцога 

Курляндського (Петра. сина Бірона). Відома політична авантю
ристка. брала участь у численних інтригах Талейрана. Вийшла за
між за племінника Талейрана, який успадкував від дядька титул 
герцога Діно. В 40-х рр. зв' язалася з прусськими придворними 
колами, одержавши титул герцогині Саган від прусського короля. 
Живучи В Пруссії, зблизилась з реакційним політичним діячем 
Феліксом фон-Ліхновським «<лицарем Шнапганським»). 

65. Бенвенуто Челліні - славетний італійський ювелір і ску льп
тор (1500-1571). В своїй автобіографії змалював своє сповнене 
пригод життя. 

66. З вірша Шіллера «Келих». 
67. Фрідріх-Вільгельм ІУ. 
68. Див. прим. 64. 
69. Т алейран (1754-1838) - французький днпломат. На 

різних етапах своєї діяльності Бів боротьбу проти революційного 
руху і був широко відомий своєю безпринципністю і продажністю. 

70. Карл Х (1757-1836) - король Франції (з 1824 по 1830), 
надзвичайно реакційного напрямку. Скинутий з престолу Липие
вою революцією 1830 р. 

71. З вірша Гейне «Дитина». 
72. ие відповідає дійсності: Талейран відписав усе своє май

но. величезну для тих часів суму, 18 мільйонів франків, герцогині 
де-Саган. 

73. йоlанн-Авlуст-вілыlльмM Неандер (1789-1850) - німе
цький теолог. 

74. Антоніо-Ескобар-і-Мендоза - іспанський єзуїт (1589-
1669). Написав більше як 40 томів. Перший одверто висловив 
думку, що «чистота намірів» виправдовує дії, які осуджує мораль 

і закон. Користуючись його ліцемірними теоріями, людина мог
ла вирішити всі складні питання в своїх інтересах_ 

75. Алоізій де-[ онзаlа (1568-1591) - католнцький святий, 
покровитель невинності. 

76. Джонатан Свіфт (1667-1745). - англійський письменник
реаліст. Один з найбільших сатириків, автор «Мандрів Гуллі
вера». 

77. Тобіас-Джордж Смоллетт (1721-1771) - відомий англій
ський письменник-реаліст. 

78. Уільям XOlapT (1697-1764) - славетний англійський 
художник, гравер і граФік. у своїх близьких до карикатур творах 
висміював вади сучасного йому суспільства_ 

79. Чімборассо - одна з найвищих вершин південно-амери
канських Кордільєрів. 

80. Йдеться про війни проти Наполеона І в 1813-1815 рр. 
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81. Петер Шлеміль - rерой однойменної романтичної казкч ні
мецького поета Адальберта фон·ШаМlССО (1781-1838), який за 
багатство продав свою тінь і, шукаючн її, блукав по світу. 

82. Рюбе~аль - гірський дух Сілезії і Богемії, який відіграє 
велику роль в німецькій народній поезії.' За на!JОДНИМ пере
казом, допuмагає хорошим людям і робить різні неприємності по
ганим. 

83. З 5-і пісні «Одіссеї» Гомера, де розповідається про пригоди 
її героя у німфи Каліпсо. 

84. Мейєр і Фішер - німецькі актори того часу. 
85. Від імені метра Алькофрібаса веде розповідь Франсуа 

Рабле в романі "Гаргантюа і Пантагрюель». 
86. Очевидно, йдеться про австрійського кайзера Фердінан

да І з дому Габсбургів, який правив з 1835 по 1848 рік. 
87. Прусський король Фрідріх-Вільгельм IV. 
88. Мабіль - сад в Парижі, названий так за ім'ям якогось 

Мабіля, що влаштовував там публічні бали. 
89. Uитата з вірша Гейне «Пом;:ре». Помаре - естрадна спі

вачка, яка виступала в саду Мабіль. 
90. Тут і далі Веерт, слідом за Гейне, викорнстовує, іроніч

НО знижуючи ЇЇ, старонімецьку леr'енду про мінезінгера Тангейзе
ра, який, ідучи у Вартбург на змагання співаків, побачив біля 
Гельзенберга богиню Венеру, що затягла його в грот. Там він жив 
у розвагах протягом семи років. Побоювання, що віи занапастить 
свою душу, змусило його шукати в Римі відпущення гріхів у па· 
пи, очевидно, Урбана II (1264-1268). 

91. Анна-Франсуаза-/nnоліта Марс (1779-1847) - фран, 
цузька актриса, яка виконувала перші ролі в театрі Французькоі 
комедіі. 

92. Фрідріх-Вільгельм IV. 
93. Указ про організацію Об'єднаного ландтагу, який скликав· 

ся у Берліні ие було зроблено з метою добитися згоди наРОДНИJ< 
представників на нові позики і податки. 

94. На відкритті Об'єднаного ландтагу король виголосив про· 
мову, підкреСЛI<ВШИ, що він ніколи не погодиться на те, щоб ста· 

витись до народу по-конституційному. 
95. Національні збори і Конвент в епоху першої Французької 

революції. 
96. Де-Монталамбер, 'граф (1810-1870) - французький полі· 

тичний діяч. Після Липневої революції був в Установчих збораJ< 
лідером войовничої католицької партії. 

97. Аарошжаrcлен (1805-1867) - французький державни~ 
діяч, легітиміст. 

98. АльфОНС Аамартін (1791-1869) - французький держав· 
ний діяч і поет-романтик, в 1848 році - ГОАОI38 1 имчасового уряду 

99. Франсуа Гізо (1787-1874) - французький історик і дер· 
жавний діяч, ворог демократичного руху, до революції 1848 рок)'
прем єр-міНіСТР. 

100. Артур-Уелслі Велліютон (1769-1852) - англійськиі 
полководець і державний діяч, лідер крайніх консерваторів. 
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101. Стенлі (1799-1869) - англійськнй реакційний державний 
діяч. З початку парламентської діяльності глава партії вігів, зго
ДОМ - член партії торі. 

102. )!"рд Джон Ке~mбелл (1779-1861)-англійсы�йй дер
жавннй дія .. , юрнст, чл~н партії вігів. 

103. Сер Роберт Піл~ (1788-1850) - англійський державний 
діяч. Поміркований консерватор, прем' єр-міністр, супротивник Діз
раелі. 

104. Джон-Артур Ребе1( (нар. 1802 p.)-англіЙськиЙ політичний 
діяч. Дуже запальний, за що одержав прізви<'ько «роздирай їх». 

105. Лорд Джордж Бентінг і Ферранд разом з Дізраелі бо
РОЛИLЯ в парламенті проти cep~ Роберта Піля. 

106 Бенджамен Дізраелі лорд Бі1(ОНСфілд (1804-1881) - анг
лійський консервативний по~і7ИЧНИЙ діяч і письменник. 

107 КелЬ1'С"'СUЙ собор - пам' ятяик готичної архітектури в Ні
меччині. Зак \адений у 1248 р. У 1821 році відновилося йоrо до
будування Король Фрідріх-Вільгельм ІУ взяв під свій нагляд 
засноваР.е у 1842 р. товариство сприяння добудові собору Спо
рудження закінчилося в 1880 році. 

108. Иоzанн, epциpцo~ Г абсбцрзькuй (1782-1859), обраний 
у 1848 році регрнтом імперії, головою центральної тимчасової вла
дн, яку створили Франкфуртські збори до остагочного вироблен
ня конституції для всієї Німеччини. В політнчному відношенні нік
чемна люднна. 

109. Чорно.бzлuЙ -HaцiOHa~bHi кольори Пруссії. 
110. Під час революційного руху в Німеччині 1820-1840 рр. 

чорно-червоно-золота стрічка була симво~ом прагнення до об'єд
нання Німеччини. розпорошеної тоді на 36 окремих князівств. Піс
ля березневої революції 1848 р. ці кольори були визнані кольора
ми єдиної Німеччини. 

111. Римський імператоr з 14 по 37 р. н. е. 
112. Готич}н споруда ХУ сторіччя в Кельні: велиqе:іНИЙ па

радний зал. 
113. lJерква в романському стилі в Кельні, одна !І найстаровин-

ніших споруд. 
114. Стаоодавня вежа меровінгської епохи в Кельні. 
115. Герб Кельна мав трн корони і одинадцять іскор. 
116. Вулиця в Кельні. 
117. Петер-Пауль Рубенс (1577-1640) - славетний фламанд

ськнй художннк. Дитинство провів у Кельні, але наРОДИВCll, ма
буть, в м. Зігені, 11 Нассауському герцогстві, куди переіхав його 
батько. 

118. Назва однієї із знам('нитих статуй богнні 8еlIерн, яка від
ІІОСИТЬСЯ до остаlIНЬОГО сторіччя до нашоі ери і ЗlIаходиться в му
зеї У ффіці у Флоренції. 

119. Березнева революція 1848 р. у Німеччнні. 
120. Г tнріх-Віль~ельм Фон-Г alepH (1799-1880) - ІІімецький 

політичний діяч, \ідер ліберальної південно-німецької буржуазії; 
в 1848 році - голова фр<lIIкфуртсы\хx IІdціональних зборів і ім
пР.рськиЙ прем' єр-міністр. 
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121. Гладкий Суорон з MaHHukMa (1806-1855) - передберез
невий республіканець і післяберезневий горе-ліберал. Віце-голова 
Франкфуртськ!Ц національних зборів. 

122. Uитата з першої пісні «Одіссеї» Гомера. 
123. «Кельнська газета» заснована німецьким імперським пош

товим відомством. В залежності від політичної ситуації і зв' язаних 
з цим мапріальних розрахунків газета часто змінювала напрям. 
Згодом стала органом рейнських промисловців, а після приходу 
націстів до влади - фашистською газетою 

124. Генрі Тресі Коксуелл (1819-1900) -англійський аеро
навт, близько сеМИLОТ разів піднімався на аеростаті. 

125. Натяк на безчинства в Італії австрійських військ під 
комаидуванням Рdдецького (1766-1858), як>fй жорстоко приду
шував усякі спроби революційного визвольного руху. 

126. Націоналістичні вірші кельнського поета Інкермана. 
127. Так звана «РеЙИСЬf:а пісия». створена 1776 р. Матіасом 

Клау діусом, иімецьким реакційним поетом і публіцистом (1740-
1815), який вндавав газету «Вандсбекський вісник», де писав 
під псевдонімом «Асмус». 

128. Див. прим. 127. 
129. В соборі св. Павла у Франкфурті на-Майні 1848-49 рр. 

засідали Німецькі иаціональні збори. 
13СІ. У кермарк - найпівнічніша частина бранденбурзькоі мар

ки, прусська провінція. 
131. Д ейц - старовинне місто на правому березі Рейна, напро

ти Кельна. 
132. «Проба HilТ~.I{» полягає в тому, що бокал вважається ви

питим тоді. коли з нього. перекинутого догори дном, не виливаєть

ся иа иіготь жодна крапля. Веерт натякає також на те, що Фрід
ріх-Вільгельм IV прибрав до нігтя Франкфуртські національні 
збори. 

133. Максиміліан 1I (1527-1576) - иімецький імператор. 
134. «Пруссія рс..5чинилася в Ні."еччині» - ці слова лицемір

но вжив ФРІДріх-Вільгельм IV 21 березня 1848 року у лицеміриій 
прокламації, якою він відгукнувся на революційні події 18 берез
ня в Берліні. 

135. ВОЛЬфрам фон-Ешенбах (нар. близько 1170 Р" nо",єр 
1220 р.) - иімецький середньовічний поет. 

136. Собор св. Стефана у ВідНІ - один з найвизначніших па
м' ятників готичної архітектури. 

137. Франц Раво (1810-1851) - рейнський ліберал, член 
Франкфуртських національних зборів. 

138. Тобто ВесТфалії. 
139. Місце біля підніжжя Рюдесгеймської гори в Рейнгессен

ській провінції, де ще римляни влаштували шлях для проходу 
суден. 

140. В околицях Берліна особливо реакційними настроями 
відзначалися Шарлоттенбург і Тельтов. Тому про Тельтов гово
рили, що там успішніше сходить сім' я брукви, ніж сім' я розуму. 

141. В Прусських національних зборах було три Мюллери: 
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Йоганн Мюллер (1801-1858)- історик; Вільгельм Мюллер 
(1812-1890) - поет; Вольфганг Мюллер (1816-1873) -пи
сьмЕ:нник. Кого має на увазі Веерт - невідомо. 

142. Якобус Венедеu (1805-1871) - німецький раДИІ<ал, пуб
ліцист і політичний діяч, пізніше - поміркований ліберал; в 
1848 р. - член лівого крила Франкфуртських національних зборів. 

143. Між 1772 і 1795 роками Польща була тричі розділена 
між Росією, Австрією та Пруссією. 

144. Реяолюційне повстання у Відні спалахнуло 6 жовтня 
1848 року. 30 жовтня, після гарматного обстрілу, Відень був узя
тий, і головнокомандуючий австрійськими військами фельдмар
шал Віндішгрец почав криваву розправу над повстанцями. 

145. Міхель - збірний тип німецького обивателя; Веерт ви
сміює Франкфуртські національні зборн, діяльність яких він роз
цінює як гру у відстоювання «суверенітету» Міхеля, що давала 
можливість приспатн пильність народу і зміцнити контрреволюцію. 

146. Роберт Блюм (1807-1848) - німецький демократичний 
діяч, політик і публіцист; лідер лівого крила Франкфуртських на
ціональних зборів. Був надісланий політичним комісаром до Відня 
і брав участь у захисті міста. Після взяття Відня Блюм, незва
жаючи на депутатську недоторканність, був розстріляний фельд
маршалом Віндішгрецом. 



ГЕОРГ БЕЕРТ 

(1822-1856) 

Ім' я видатного німецького письменника-rеволюціонера Геор' 
га 8еерта. близького друга великих основоположників наукового 
комунізму і геніальннх вождів світового пролетаріату Карла Марк
са і ФрідріХd ЕНІ'сльса. довгий час було майже не відоме німець
кому народові та й широким колам читачів інших краін. Лише з 
утворенням Німецької Демократичної Республіки стаНОl'ище різко 
змінилося. і шсля майже столітнього забуття ім я Георга 8еерта 
знову набуло ~аслуженоі популярності серед німецы�огоo народу. 
Його поетичні та .lрозові твори поч'іли шир:жо видавати в НДР 
та інших краінах свІТУ. переДОВІ літературознавці й критики при
(,вятили немало робіт дослідженню творчості 8еерта. його талано
виті твори з'ЯВИЛИСЯ і в песекладах на інші МОВIі. 

иікаво відзначити. що перша збірка вибраних творів 8еерта 
вийшла російською мовою в СРСР в 1938 році. 

Георг Людвіг 8еерт прожив КОРО'l'ке. але бурхливе й цікаве 
життя, Народився lJiH 17 лютого 1822 року в м. Детмольді. на 
Рейні. в родииі пас тора. Коли майбутньому письмеtІНикові минуло 
14 років. його віддали «в науку» до одного комерсанта в м. Ель
берфельді. і майже все СВОЕ недовге життя 8еерту довелося пра
цювати спершу бух~алтером у Кельні. а потім агентом-комісіоне
ром різних торговельних фірм у Німеччині та за кордоном. Проте 
комерція ніколи не цікавила 8еерта. I,Ue замолоду він захоплював
СЯ лінра1УРОЮ. брав участь у роботі літературних rYf'TKiB. вивчав 
народну творчість. Літературні інтереси привели 8ееРl'а до озна. 
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йомлення з революційними теоріями його часу, а від пізнання Їх 
він незабаром переіішов до практичної революційноі діяльності. 

В 1843 р. Веерт переїхав до Англіі і оселився в Бредфорді. 
В період життя в Англіі Веерт пише ряд відомих своїх поезій, Ні'
рисів та оповідань, в яких змальовує життя й страждання німець
ких, англійських, ірландських робіТНИІ<ів і селян «<Бідний кра
вець», «Бідний Том», «Трудись», «Винороби», «Молитва ірланд
ця», «Дім біля Чорного болота» та інші). Проте ці вірші й нари
си лише констатували тяжку долю приГ!:облених. Та під вплнвом 
Маркса і Енгельса, з якими Веерт часто зустрічався у Брюсселі 
і регулярно листувався, він незабаром оволодіває світоглядом на. 
укового комунізму і виростає в послідовного борця-комуніста. 

Восени 1847 р., коли було засновано таємний Союз комуні
стів, Веерт вступив до l!OrO лав і зустрів революцію як свідомий 
борець і співець робітничого класу. У березні 1848 р. 
в Німеччині вибухнула революція. Веерт. слідом за Марксом і 
Енгельсом, поспішає на батьківщину і, оселившись у Кельні, стає 
одним з найактивНІШИХ співробітників бойової революційної «Нової 
Рейнської газети», яку Ленін у 1914 р. назвав «неперевершеним 
органом революційного Пf'олстаріату» (виходила з червня 1848 р. 
до травня 1849 р.). Веерт взяв на себе керівництво віддіЛО1\! фей
летонів і виявив себе дотепним. яскравим сатириком. 

Всі поезії Веерта цього періоду, а особливо фейлетони, написані 
для «Нової PelIНCbKOЇ газети», нещадно висміюють прусське юн
керство, франкфуртський пар.~амснт і так званий «центральний 
уряд», БОЯГУЗЛИDУ буржуазію і тупе обмежене міщанство. «<Свята 
німецька рать», "Я хотів бп бути поліцмейстером», «Плаксії і ба
ламути», «Пізнаєш найвищеє щаСТІ! ТИ», «Сьогодні я їду до 
Дюссельдорфа» тощо). Твори Веерта передреволюційного і ре
волюціЙl:ОГО періоду пройняті глибоким оптимізмом, вірою в світ
ле майбутнє трудящого народу, ванн глибоко реалістичні, в кон
кретних образах роз"ривають типові явища сучасної йому дійс
ності, до того ж всі ВОНИ позначені великою сатиричною силою, 
дотепНІСТЮ і полі тич пою з,\ободенністю. 

Проте наїrважливішим твором Веерта, написаним в епоху 
німецької революції 1848 р., є його сатиричний роман у прозі 
«Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського», що друку
вався в «Новій Рейнській газеті» з номера в номер як серія фей
летонів, пов' язаних прнгодами одного героя. РО1\!ан цей - не тіль
ки найкращий прозов!!rJ твір Веерта, веРТllина всієї його творчості. 
«Шнапганський» являє собою геніальну сатиру, рівної якій ми 
не знайдемо в усій німецькій літературі. 

«Шн~пгаНСЬКIІЙ» - прізвисько, що означає «пройдисвіт», 
«розбійник», «нероба». Воно запозичене з сатиричної поеми Гейне 
«Атта Тролль», де під цим іменем був змальований князь Ліх
новський, прусськнй юнкер з Сілезії, що прославився своїми скан
дальними й непристойними пригодами. Князь Фелікс Фон-Ліхнов
ський був убитнй селянами як шпигун, коли він поїхав вистежу
вати селянські загони, що йшли на допомогу франкфуртським ре
волюційним борцям, які билися на барикадах. Німецьке іипер-
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ське регентство почало судовий процес проти Веерта за образу 
пам' яті Ліхновського, і письменника, який давно вже жив в АНІ'Лії, 
було засуджено до трьох місяців тюремного ув'язнення. Ті три 
місяці Веерт повністю відсидів, бо час від часу змушений був при
їздити в справах до Німеччини. 

В своєму романі Веерт з великою викривальною силою і до
тепністю розповідає ісТОРІЮ Ліхновського-Шнапганського, створив
ши не тільки індивідуальний портрет, але й цілком завершений і 
глибоко типовий образ прусського юнкера, самовдоволеиого, тупо
го і безпринципиого, що всіляко чіпляється за свої стародворян
ські привілеї, жорстоко експлуатує селян-батраків і люто ненави
дить демократію і революцію. Шнапганський виступає перед чи
тачем як боягуз, хвалько і нероба, що не зупиняється ні перед 
брехнею, ні перед лиходійством, щоб зберегти свою мниму дворян
ську велич. 

Роман Веерта - нищівна політична сатира, що не втратила сво
го значення і сьогодні. Веерт досягає тут великої сили типових 
узагальнень. Не випадково, що головною мішенню своєї сатири 
Веерт обра!! прусського юнкера - основного ворога німецької ре
волюції 1848 р. Однак Веерт не забуває і про ліберальну буржу
азію, що продавала революцію із страху перед комунізмом, не за

буває і міща.'іства, яке, за його словами, «висіло свинцевою підош
вою на ногах революції». Змальовуючи одну за одною «веселі» 
пригоди (вого героя, Веерт робить численні відступи, вставляючи 
в свої фейлетони міркування на різноманітні теми, порушуючи і 
розв' язуючи актуальні суспільні проблеми ... 

Поразку революції Веерт пережив надзвичайно тяжко. Не по
риваючи зв язків з Марксом і Енгельсом, Веерт після перемоги 
реакціі відійшов від Союзу комуністів. Писати після 1849 року він 
уже не міг. 

Після заборони «Нової Рейнської газети» Веерт знову взяв
ся за то!'говельні справи j як агент одної фірми роз'їжджав по 
різних країнах світу. Побував в Іспанії, Вест-Індії, обlЗДl-1В майже 
всю Південну Америку. В 1856 році, "ахворі"ши в Гаванні на 
тропічну пропасницю. Веерт помер - у повному розквіті фізичних 
і духовних сил, проживши 34 роки. 

Маркс і Енгельс високо цінили все створене В"ертом для 
«Нової Рейнської газети». Вони продовжували підтримувати зв' я
зок з ним і тоді, коли він відійшов від літературноі і політичної 
діяльності. Фрідріх Енгельс в своїй статті "Пісня підмайстра» Ге
орга Веерта ( 1846 »>, написаній в 1883 році. назвав Веерта 
~першим і найвизначнішим поетом німецького пролетаріату». 
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