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Лорану 

Pour Laurent



Б л и ж ч е  до вечора 29 серпня 1759 року, в районі ар
хіпелагу Хуан-Фернандес, приблизно за шістсот кіломет
рів від узбережжя Чилі, небо зненацька почорніло. Екі
паж «Віргінії» зібрався на палубі, щоб подивитись на 
маленькі вогники, що з’явились на кінцях щогл та рей ко
рабля. Це були вогні святого Ельма, явище, яке викликає 
атмосферна електрика: воно передвіщає лютий шторм. На 
щастя, «Віргінії», на якій знаходився Робінзон, не було 
чого боятися, навіть найсильнішої бурі. Це був голланд
ський галіот, судно з досить округлими обводами й низь
кими щоглами, важкувате і не дуже швидке, але йому бу
ла притаманна надзвичайна остойчивість при сильному 
хвилюванні. Отже, у той вечір капітан ван Дейссель, по
бачивши, як під вітром луснуло на шматки одне з вітрил, 
неначе мильний пузир, наказав своїм людям згорнути 
вітрила і разом з ним замкнутися у приміщеннях корабля, 
щоб перечекати, поки все минеться. Єдиною небезпекою, 
якої варто було б остерігатися, були рифи або піщані обмі
лини, але на мапі нічого подібного не відзначалося, і зда
валось, що «Віргінія» має бігти, як її підганяє буря, сотні 
кілометрів, не зустрічаючи перепони на своєму шляху.

Отже, капітан з Робінзоном спокійно грали у карти, в 
той час як ззовні вирував ураган. Була середина XVIII сто
річчя, і численні європейці — здебільшого англійці — пе
ребиралися до Америки, щоб скласти собі статок. Робін
зон залишив у Норку жінку та двох дітей, щоб розвідати
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la fin de l’après-midi du 29 septembre 1759, le ciel 
noircit tout à coup dans la région de l’archipel Juan Fernan
dez, à six cents kilomètres environ au large des côtes du 
Chili. L’équipage de La Virginie se rassembla sur le pont pour 
voir les petites flammes qui s’allumaient à l’extrémité des 
mâts et des vergues du navire. C’était des feux Saint-Elme, 
un phénomène dû à l’électricité atmosphérique et qui annonce 
un violent orage. Heureusement, La Virginie sur laquelle 
voyageait Robin-son n’avait rien à craindre, même de la plus 
forte tempête. C’était une galiote hollandaise, un bateau plu
tôt rond, avec une mâture assez basse, donc lourd et peu 
rapide, mais d’une stabilité extraordinaire par mauvais temps. 
Aussi le soir, lorsque le capitaine van Deyssel vit un coup 
de vent faire éclater l’une des voiles comme un ballon, il 
ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s’en
fermer avec lui à l’intérieur, en attendant que ça se passe. 
Le seul danger qui était à craindre, c’était des récifs ou des 
bancs de sable, mais la carte n’indiquait rien de ce genre, et 
il semblait que La Virginie pouvait fuir sous la tempête pen
dant des centaines de kilomètres sans rien rencontrer.

Aussi le capitaine et Robinson jouaient-ils aux cartes tran
quillement pendant qu’au-dehors l’ouragan se déchaînait. On 
était au milieu du XVIIIe siècle, alors que beaucoup d’Euro
péens — principalement des Anglais — allaient s’installer 
en Amérique pour faire fortune. Robinson avait laissé à York
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Південну Америку і з’ясувати, чи не можна організувати 
плідні комерційні зв’язки між його батьківщиною та Чилі. 
Кількома тижнями раніше «Віргінія» обійшла американ
ський континент, відважно промайнула повз жахливий мис 
Горн. Тепер вона прямувала до Вальпараїсо, де Робінзон 
мав намір висадитися.

— Чи не вважаєте ви, що цей шторм помітно затримає 
наше прибуття до Чилі? — запитав він у капітана, викла
даючи карти.

Капітан подивився на нього з легкою іронічною пос
мішкою, погладжуючи склянку з ялівцевою горілкою, його 
улюбленим алкогольним напоєм. Він був набагато досвід
ченіший, аніж Робінзон, і неодноразово посміювався над 
нетерпінням молодика.

— Той, хто поринає у мандри на зразок ваших, — ска
зав він і затягнувся тютюновим димом з люльки, — виру
шає в путь, коли хоче, але прибуває до місця, коли заба
жає Бог.

Після цього він відкупорив дерев’яне барильце, де хо
вав тютюн, і сунув туди свою довгу порцелянову люльку.

— Так вона не боїться струсів і напахується медовим 
ароматом тютюну, — пояснив капітан.

Він затулив барильце з тютюном і ліниво відкинувся у 
кріслі.

— Бачите, — сказа^ він, — бурі мають ту перевагу, що 
позбавляють вас усіх турбот. Коли стихія вирує, нічого не 
вдієш. Тому нічого й не робиться. Ми покладаємося на 
долю...

У цей момент великий ліхтар, що висів на ланцюжку 
та освітлював каюту, різко описав дугу і розбився об сте
лю. Перш ніж настала суцільна темрява, Робінзон встиг 
помітити, як капітан полетів під стіл сторчака. Робінзон 
рвонувся у напрямку дверей. Потік повітря дав йому зро-. 
зуміти, що дверей більше немає. Найжахливіше за все 
після кілевої та бортової качки, яка не вщухала протягом 
кількох днів, було те, що корабель зовсім не рухався. Ма
буть, він застряв на піщаній мілині чи рифі. В мутному 
світлі повного місяця поза хмарами Робінзон побачив на
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sa femme et ses deux enfants, pour explorer l’Amérique du 
Sud et voir s’il ne pourrait pas organiser des échanges com
merciaux fructueux entre sa patrie et le Chili. Quelques se
maines plus tôt. La Virginie avait contourné le continent amé
ricain en passant bravement le terrible cap Hom. Maintenant, 
elle remontait vers Valparaiso où Robinson voulait débarquer.

— Ne croyez-vous pas que cette tempête va beaucoup 
retarder notre arrivée au Chili? demanda t-il au capitaine en 
battant les cartes.

Le capitaine le regarda avec un petit sourire ironique en 
caressant son verre de genièvre, son alcool préféré. Il avait 
beaucoup plus d’expérience que Robinson et se moquait sou
vent de son impatience de jeune homme.

— Quand on entreprend un voyage comme celui que vous 
faites, lui dit-il après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on 
part quand on le veut, mais on arrive quand Dieu le veut.

Puis il déboucha un tonnelet de bois où il gardait son 
tabac, et il y glissa sa longue pipe de porcelaine.

— Ainsi, expliqua-t il, elle est à l’abri des chocs et elle 
s’imprègne de l’odeur mielleuse du tabac.

Il referma son tonnelet à tabac et se laissa aller paresseu
sement en arrière.

— Voyez-vous, dit-il, l’avantage des tempêtes, c’est qu’el
les vous libèrent de tout souci. Contre les éléments déchaî
nés, il n’y à rien à faire. Alors on ne fait rien. On s’en remet 
au destin.

A ce moment-là, le fanal suspendu à une chaîne qui éclai
rait la cabine accomplit un violent arc de cercle et éclata 
contre le plafond. Avant que l’obscurité totale se fasse, Ro
binson eut encore le temps de voir le capitaine plonger la tête 
la première par-dessus la table. Robinson se leva et se diri
gea vers la porte. Un courant d’air lui apprit qu’il n’y avait 
plus de porte. Ce qu’il y avait de plus terrifiant après le tan
gage et le roulis qui duraient depuis plusieurs jours, c’était 
que le navire në~bougeait plus du tout. Il devait être bloqué 
sur un banc de sable ou sur des récifs. Dans la vague lueur 
de la pleine lune balayée par des nuages, Robinson distin
gua sur le pont un groupe d’hommes qui s’efforçaient de
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палубі купку людей, котрі намагалися спустити яа воду 
рятувальну шлюпку. -Він попрямував до них, щоб допо
могти, але тут жахливий удар уразив корабель. І відразу 
ж велетенська хвиля впала на палубу і змила все, що там 
знаходилося — і людей, і речі.

* * *

Робінзон отямився, з’ясував, що лежить доділиць на 
піску. Хвиля плеснула на вологий пісок і лизнула йому 
ноги. Він перевернувся на спину. Чорні та білі чайки кру
жляли у небі, знов голубому після бурі. Робінзон ледве 
сів і відчув сильний біль у лівому плечі. Берег був увесь 
покритий мертвою рибою, розбитими черепашками та чо
рними водоростями, що їх викинув прибій. На заході у 
море тягнувся скелястий мис, а далі — ланцюжок рифів. 
Саме там і маячив силует «Віргінії», зі зламаними щогла
ми та снастями, що тріпотіли на вітрі.

Робінзон підвівся та зробив кілька кроків. Він не був 
поранений, але збите плече все ще заЩавало йому болю. 
Оскільки сонце починало пекти, він змайстрував собі щось 
на зразок ковпака з великого листя, що росло поблизу узбе
режжя. Потім підібрав гілку, щоб користуватися нею, як 
ціпком, і заглибився у ліс.

Стовбури звалених дерев разом з молодою паростю та 
ліанами, що звисали з високих гілок, так перепліталися, 
що їх важко було подолати, і Робінзону раз за разом дово
дилося ставати навколішки, щоб просуватися уперед. Нав
круги панувала тиша, ніякі істоти не з’являлися на очі. 
Як же здивувався Робінзон, коли побачив кроків за сто 
від себе постать дикого цапа з дуже довгою вовною, що 
стояв нерухомо і, здається, стежив за ним. Відкинувши 
свій занадто легкий ціпок, Робінзон підібрав велику гілля
ку, якою міг скористуватися як палицею. Коли він підійшов 
ближче до цапа, тварина нахилила голову і зглуха за
гарчала. Робінзон вирішив, що цап збирається кинутись 
на нього. Він підняв свою палицю та вдарив цапа що було 
сили між роги. Тварина впала на коліна, потім завалилася 
набік.
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mettre à l’eau un canot de sauvetage. Il se dirigeait vers eux 
pour les aider, quand un choc formidable ébranla le navire. 
Aussitôt après, une vague gigantesque croula sur le pont et 
balaya tout ce qui s’y trouvait, les hommes comme le maté
riel.

* * *

Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la 
figure dans le sable. Une vague déferla sur la grève mouillée 
et vint lui lécher les pieds. Il se laissa rouler sur le dos.'Des 
mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel rede
venu bleu après la tempête. Robinson s’assit avec effort et 
ressentit une vive douleur à l’épaule gauche. La plage était 
jonchée de poissons morts, de coquillages brisés et d’algues 
noires rejetés par les flots. A l’ouest, une falaise rocheuse 
s’avançait dans la mer et se prolongeait par une chaîne de 
récifs. C’était là que se dressait la silhouette de La Virginie 
avec ses mâts arrachés et ses cordages flottant dans le vent.

Robinson se leva et fît quelques pas. Il n’était pas bles
sé, mais son épaule contusionnée continuait à lui faire mal. 
Comme le soleil commençait à brûler, il se fit une sorte de 
bonnet en roulant de grandes feuilles qui croissaient au bord 
du rivage. Puis il ramassa une branche pour s’en faire une 
canne et s’enfonça dans la forêt.

Les troncs des arbres abattus formaient avec les taillis et 
les lianes qui pendaient des hautes branches un enchevêtre
ment difficile à percer, et souvent Robinson devait ramper à 
quatre pattes pour pouvoir avancer. Il n’y avait pas un bruit, 
et aucun animal ne se montrait. Aussi Robinson fut-il bien 
étonné en apercevant à une centaine de pas la silhouette d’un 
bouc sauvage au poil très long qui se dressait immobile, et 
'ïjui paraissait l’observer. Lâchant sa canne trop légère, Ro
binson ramassa une grosse souche qui pourrait lui servir de 
massue.JQuand il arriva à proximité du bouc, l’animal bais
sa la tête et grogna sourdement. Robinson crut qu’il allait 
foncer sur lui. Il leva sa massue et l’abattit de toutes ses 
forces entre les cornes du bouc. La bête tomba sur les ge
noux, puis bascula sur le flanc.
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Після кількох годин важкого шляху Робінзон досяг 
підніжжя масиву у безладді нагромаджених скель. Він по
мітив вхід до печери у сутінку велетня-кедра; однак увій
шов лише на кілька кроків, бо печера виявилась надто гли
бокою, і дослідити її в той же день було неможливо. Він 
вирішив краще піднятися на скелю, щоб охопити погля
дом увесь краєвид. Так, стоячи на верховині найвищої 
скелі, він довідався, що землю, де він опинився, з усіх 
боків оточує море, і ніде не видно ознак житла: отож, він 
потрапив на ненаселений острів. Тепер він зрозумів спо
кійну нерухомість цапа, якого він уполював. Дикі твари
ни, які ніколи не бачили людину, не тікали навіть при її 
наближенні. Навпаки, вони стежили за нею з цікавістю.

Робінзон знеміг від смутку та втоми. Походжаючи біля 
підніжжя великої скелі, він знайшов якийсь різновид ди
кого ананасу, розкраяв його кишеньковим ножем та з’їв. 
Потому він приліг під каменем і заснув.

* * *

Пробуджений першим промінням вранішнього сонця, 
Робінзон спустився до берега, звідкіля він пішов напере
додні. Він стрибав зі скелі на скелю, зі стовбура на стов
бур, з укосу на укіс, з пня на пень, і знаходив у цьому 
чимале задоволення, бо відчував себе свіжим та бадьо
рим після ночі міцного сну. З усього, його стан був далеко 
не безнадійним. Авжеж, на цьому острові, без сумніву, 
ніхто не живе. Та чи було б краще, якщо б тут жили людо
жери? Більш того, острів здавався досить затишним: із чу
довим пляжем на північній стороні, з дуже вологими та, 
без сумніву, болотистими луками на східній, з великим 
лісом на західній та з "цим скелястим масивом у центрі, де 
ховається таємнича печера, звідки відкривається розкіш
не видовище на всі сторони світу! Він подумки ще був у 
спогадах, коли натрапив посеред стежки, якою йшов учо
ра, на тушу вбитого цапа. Півдюжини грифів-стерв’ят-
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Après plusieurs heures de marche laborieuse, Robinson 
arriva au pied d’un massif de rochers entassés en désordre. 
Il découvrit l’entrée d’une grotte, ombragée par un cèdre 
géant; mais il n’y fit que quelques pas, parce qu’elle était 
trop profonde pour pouvoir être explorée ce jour-là. Il pré
féra escalader les rochers, afin d ’embrasser une vaste éten
due du regard. C’est ainsi, debout sur le sommet du plus haut 
rocher, qu’il constata que la mer cernait de tous côtés la ter
re où il se trouvait et qu’aucune trace d’habitation n’était 
visible : il était donc sur une île déserte. Il s’expliqua ainsi 
l’immobilité du bouc qu’il avait assommé. Les animaux sau
vages qui n’ont jamais vu l’homme ne fuient pas à son ap
proche. Au contraire, ils l’observent avec curiosité.

Robinson était accablé de tristesse et de fatigue. En er
rant au pied du grand rocher, il découvrit une espèce d’ana
nas sauvage qu’il découpa avec son couteau de poche et qu’il 
mangea. Puis il se glissa sous une pierre et s’endormit.

♦  * *

Réveillé par les premiers rayons du soleil levant, Robin
son commença à redescendre vers le rivage d’où il était par
ti la veille. Il sautait de rocher en rocher et de tronc en tronc, 
de talus en talus et de souche en souche, et il y trouvait un 
certain plaisir parce qu’il se sentait frais et dispos après une 
bonne nuit de sommeil. En somme sa situation était loin 
d’être désespérée. Certes, cette île était apparemment déser
te. Mais cela ne valait-il pas mieux que si elle avait été peu
plée de cannibales? En outre elle paraissait assez accueillante 
avec sa belle plage au nord, des prairies très humides et sans 
doute marécageuses à l’est, sa grande forêt à l’ouest, et, en 
son centre, ce massif rocheux que perçait une grotte mysté
rieuse et qui offrait un point de vue magnifique sur tout l’ho
rizon. Il en était là de ses réflexions quand il aperçut au 
milieu de la piste, qu’il avait suivie la veille, le cadavre du 
bouc assommé. Déjà une demi-douzaine de vautours au cou 
déplumé et au bec crochu se disputaient la charogne. Robin-
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ників з голими шиями та гачкуватими дзьобами вже сва
рилися за мертвечину. Робінзон розігнав їх своєю пали
цею і великі птахи важко розлетілися один по одному, вони 
розбігалися на кривих лапах, щоб відірватися від землі. 
Тоді він звалив на плечі те, що залишилося від цапа, та 
продовжив, уже повільніше, свій шлях до пляжу. Там він 
відрізав ножем четвертину м ’яса та засмажив його, 
підвісивши над вогнем на трьох палицях, які зв’язав у ви
гляді триноги. Мерехтіння полум’я втішило його більше, 
ніж м’ясо, жорстке та смердюче. Він вирішив підтриму
вати вогонь постійно, щоб зберегти кремінь та кресало, а 
також щоб звернути увагу екіпажу корабля, що міг би ви
падково пройти поблизу острова. Втім, ніщо не могло кра
ще привернути мимоїжджих моряків, ніж останки «Вір
гінії», що досі стирчали на рифі; до того ж, вони дозволяли 
сподіватися на багату здобич тому, хто нею заволодіє.

Зброя, інструменти, провізія залишалися у трюмі ко
рабля, і Робінзон міркував, що йому треба наважитися й 
видобути все цс, доки нова буря не знесла. Але він все ще 
сподівався на те, що у цьому не буде потреби, оскільки, 
думав він, який-небудь корабель незабаром з’явиться, щоб 
знайти його. Ось чому він віддавав усі свої сили встанов
ленню сигналів на березі та на стрімчаках. Окрім вогню, 
що постійно горів на піску, він понаносив купу в’язанок 
хмизу та сухих водоростей, завдяки чому міг здійняти клу
би диму, якщо б на горизонті з’явилося яке-небудь вітри
ло. Потім йому спало на думку встромити у пісок щоглу з 
коромислом на верхівці. Один з кінців коромисла торкав
ся землі. У випадку тривоги Робінзон прив’язав би до ньо
го в’язку, запалив її та підняв високо у небо, смикаючи за 
ліану, прив’язану на другому кінці. Пізніше він знайшов 
ще кращий спосіб: на мисі стирчало велетенське сухе де
рево, евкаліпт, з порожнім стовбуром. Він набив стовбур 
травою та гілками чагарника, що, якби їх підпалити, швид
ко перетворили б усе дерево на величезний смолоскип, 
помітний за багато кілометрів.
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son les dispersa en faisant tournoyer son bâton au-dessus de 
sa tête, et les gros oiseaux s’envolèrent lourdement l’un après 
l’autre en courant sur leurs pattes torses pour décoller. Puis 
il chargea sur ses épaules ce qui restait du bouc, et poursui
vit plus lentement sa marche vers la plage. Là, il découpa 
avec son couteau un quartier de viande et le fit rôtir suspen
du à trois bâtons noués en trépied au-dessus d’un feu de bois. 
La flamme pétillante le réconforta davantage que la viande 
coriace et qui sentait le bouc. Il décida d’entretenir toujours 
ce feu pour économiser son briquet à silex et pour attirer 
l’attention de l’équipage d’un navire qui croiserait éventuel
lement au large de l’île. Il est vrai que rien ne pouvait mieux 
alerter des matelots de passage que l’épave de La Virginie 
toujours plantée sur son récif; d’autant plus qu’elle pouvait 
donner l’espoir d’un riche butin à ceux qui s’en empareraient.

Ces armes, ces outils, ces provisions que contenait la cale 
du navire, Robinson pensait bien qu’il faudrait qu’il se dé
cide à les sauver avant qu’une nouvelle tempête ne les em
porte. Mais il espérait toujours n’en avoir pas besoin, parce 
que — pensait-il — un navire ne tarderait pas à venir le cher
cher. Aussi consacrait-il tous ses efforts à installer des si
gnaux sur la plage et sur la falaise. A côté du feu toujours 
allumé sur la grève, il entassa des fagots de branchages et 
une quantité de varech grâce auxquels il provoquerait des 
torrents de fumée si une voile pointait à l’horizon. Ensuite, 
il eut l’idée d’un mât planté dans le sable, au sommet du
quel était posée une perche. L’un des bouts de cette perche 
touchait au sol. En cas d’alerte, Robinson y fixerait un fa
got enflammé, et il le ferait monter haut dans le ciel en ti
rant avec une liane sur l’autre bout de la perche. Plus tard, 
il trouva mieux encore : sur la falaise se dressait un grand 
arbre mort, un eucalyptus, dont le tronc était creux. Il bour
ra le tronc de brindilles et de bûchettes qui — enflammées — 
transformeraient vite tout l’arbre en une immense torche vi
sible à des kilomètres.
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Він харчувався випадковими знахідками — молюска
ми, корінням папороті, кокосовими горіхами, фініками, 
пташиними яйцями та черепахами. На третій день він 
відкинув подалі скелет цапа, що вже починав смердіти. 
Але скоро він пошкодував про це, тому що стерв’ятники, 
які бенкетували на останках, з тої пори більше не зали
шали його і всюди слідкували за ним, чекаючи на нові 
приємні частування. Часом він, доведений до краю, жбур
ляв у них камінням та гілками. Тоді похмурі птахи ліниво 
віддалялися, але тільки для того, щоб негайно поверну
тися.

* * *

Врешті-решт Робінзон зрозумів, що більше не можна 
марно чекати, не зводячи очей з порожнього горизонта. 
Він вирішив розпочати побудову чималого корабля, щоб 
досягти узбережжя Чилі. Для цього йому були потрібні 
інструменти. Тому він відважився, попри власне небажан
ня, відвідати остов «Віргінії», щоб звідти привезти все, 
що виявиться йому корисним. Він зв’язав ліанами дюжи
ну деревин, вийшло щось на зразок плота, щоправда, хи
ткого, але все ж придатного до плавання за умови, що не 
буде хвилі на морі. Щоб пересувати плота, він скористав
ся міцною жердиною, оскільки глибина води завдяки 
відпливу була невелика аж до перших скель, за які далі 
можна було чіплятися. Таким чином він два рази з ’їздив 
до загиблого корабля. На вигляд його корпус здавався не- 
ушкодженим, мабуть, риф, що тримав його, ховався під 
водою. Якщо б екіпаж залишився у внутрішніх приміщен
нях, замість того, щоб вистрибувати на палубу, геть зали
ту хвилями, вони усі, можливо, зберегли б собі життя. Ку
пи уламків щогл та рей, шматки канатів так вкривали 
палубу, що заважали проходити. Таке ж безладдя панува
ло у трюмах, але вода туди не просякла, і Робінзон знай
шов скрині з провізією — сухарями та сушеним м’ясом, 
якого відразу скуштував, скільки зміг всухом’ятку. Що-
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Il se nourrissait au hasard de coquillages, de racines de 
fougères, de noix de coco, de baies, d’oeufs d’oiseaux et de 
tprtues. Le troisième jour, il jeta loin de lui la carcasse du 
bouc qui commençait à sentir. Mais il regretta bientôt ce 
geste, car les vautours qui s’en régalèrent ne cessèrent plus 
désormais de le suivre et de l’épier dans l’attente de nouvel
les aubaines. Parfois, exaspéré, il les bombardait avec des 
pierres et des bûches. Alors les sinistres oiseaux s’écartaient 
paresseusement, mais c’était pour revenir aussitôt.

* * *

A la fin, Robinson n’en pouvait plus d’attendre en sur
veillant l’horizon vide. Il décida d’entreprendre la construc
tion d’un bateau assez important pour rejoindre la côte du 
Chili. Pour cela, il lui fallait des outils. Il se résigna donc, 
malgré sa répugnance, à visiter l’épave de La Virginie pour 
en rapporter tout ce qui lui serait utile. Il réunit avec des 
lianes une douzaine de rondins en une sorte de radeau, ins
table certes, mais cependant utilisable à condition qu’il n’y 
ait pas de vagues. Une forte perche lui servit à faire avancer 
le radeau, car l’eau était peu profonde par marée basse jus
qu’aux premiers rochers sur lesquels il put ensuite prendre 
appui. Il fit ainsi par deux fois le tour de l’épave. Ce qu’on 
pouvait voir de la coque était intact, et elle devait être plan
tée sur un récif caché sous l’eau. Si l’équipage était resté à 
l’abri de l’entrepont, au lieu de s’exposer sur le pont balayé 
par les lames, tout le monde aurait eu peut-être la vie sauve. 
Le pont était encombré par un tel enchevêtrement de mâts 
rompus, de vergues et de câbles emmêlés qu’il était difficile 
de se frayer un passage. Le même désordre régnait dans les 
soutes, mais l’eau n’y avait pas pénétré, et Robinson trouva 
dans des coffres des provisions de biscuits et de viande sé
chée dont il mangea ce qu’il put en l’absence de boisson. 
Certes il y avait aussi des bonbonnes de vin et d’alcool, mais 
Robinson était abstinent, il n’avait jamais goûté à une bois-
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правда, там знайшлися також пляшки з вином та горіл
кою, але Робінзон був людиною тверезою, ніколи не брав 
у рота спиртного і мав намір надалі дотримуватися цієї 
звички. Великим сюрпризом у той день стала знахідка у 
задній частині трюму: там стояли сорок малих барил з чо
рним порохом, — товаром, про який капітан йому ані слова 
не промовив, безперечно, щоб не стривожити його.

Робінзону знадобилося кілька днів, щоб перевезти на 
своєму плоті та поставити на суходолі усе це вибухове 
багатство, оскільки половину часу забирав приплив, що 
заважав маневрувати жердиною. Тож він користувався пе
рервою, щоб укрити барила від сонця та дощу під верст
вою пальмового листя, а зверху клав каміння, щоб воно 
не розліталося. Він перевіз з корабля також два ящика з 
сухарями, підзорну трубу, два крем’яних мушкети, дво
ствольний пістолет, дві сокири, заступ, лопату, молоток, 
тюк клоччя та великий відріз червоного серпанку — де
шевої тканини, що призначалася для можливого обміну з 
тубільцями. Він відшукав у каюті капітана славетне ба
рильце з тютюном, щільно замкнене, а у ньому — велику 
порцелянову люльку, зовсім цілу, незважаючи на крих
кість. Він навантажив на пліт велику кількість дощок, 
відірваних від палуби та переборок корабля. Нарешті, він 
знайшов у каюті помічника Біблію у доброму стані, яку й 
забрав, загорнувши .заради надійного збереження в ури
вок вітрила.

Наступного ранку він розпочав будову барки, яку, ви
значаючи наперед майбутнє, охрестив «Визволенням».

* * *

Посеред суцільно рівної галявини Робінзон знайшов 
схований у травах чудовий стовбур сухого мирту, міцного 
та стрункого, котрий мав послужити головною опорою 
конструкції його майбутнього корабля. Він негайно взяв
ся до роботи, хоча не припиняв також стежити за горизо
нтом: він міг оглядати його зі свого будівельного майдан
чика, бо ж він все ще сподівався на появу якогось судна. 
Обрубивши гілля, він почав обробляти стовбур сокирою,
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son alcoolisée, et il entendait bien se tenir à cette résolution. 
La grande surprise de la journée fut la découverte dans la 
partie arriére de la cale de quarante tonneaux de poudre noi
re, une marchandise dont le capitaine ne lui avait pas souf
flé mot, de peur sans doute de l’inquiéter.

Il fallut à Robinson plusieurs jours pour transporter sur 
son radeau et mener jusqu’à terre tout cet explosif, car il 
était interrompu la moitié du temps par la marée haute qui 
l’empêchait de manœuvrer à la perche. Il en profitait alors 
pour mettre les tonneaux à l’abri du soleil et de la pluie 
sous une couverture de palmes immobilisées par des pierres. 
Il rapporta également de l’épave deux caisses de biscuits, 
une longue-vue, deux mousquets à silex, un pistolet à dou
ble canon, deux haches, une bêche, une pioche, un marteau, 
un ballot d’étoupe et une vaste pièce d’étamine rouge, étoffe 
de peu de prix destinée à d’éventuels échanges avec des 
indigènes. Il retrouva dans la cabine du capitaine le fameux 
tonnelet à tabac bien fermé, et, à l’intérieur, la grande pipe 
de porcelaine, intacte malgré sa fragilité. Il chargea aussi sur 
son radeau une grande quantité de planches arrachées au 
pont et aux cloisons du navire. Enfin il trouva dans la ca
bine du second une Bible en bon état qu’il emporta envelop
pée dans un lambeau de voile pour la protéger.

Dés le lendemain, il entreprit la construction 0’une em
barcation qu’il baptisa par anticipation L ’Évasion.

* *  *

Dans une clairière parfaitement plane, Robinsun mit à 
jour sous les herbes un beau tronc de myrte sec, sain et de 
belle venue qui pourrait faire la pièce maîtresse de son fu
tur bateau. Il se mit aussitôt au travail, non sans continuer 
à surveiller l’horizon qu’il pouvait voir de son chantier, car 
il espérait toujours la survenue d’un navire. Après avoir 
ébranché le tronc, il l’attaqua à la hache pour lui donner le
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щоб надати йому форму прямокутної балки. Хоч як рете
льно він не шукав на «Віргінії», але так і не зміг знайти 
ані цвяхів, ані болтів, ні коловорота, ні навіть пили. Він 
працював повільно, старанно складаючи частини барки, 
немов деталі головоломки. Він розраховував на те, що у 
воді дерево розбухне, і корпус набуде додаткової міцності 
та герметичності. Йому навіть спало на думку надати 
більшої твердості кінцям деталей, обпалюючи їх на вогні, 
а після складання збризкати водою, щоб вони щільніше 
увійшли у пази. Сто разів дерево розколювалось під впли
вом то води, то вогню, але він щоразу" починав спочатку, 
без втоми та нетерпіння.

Найбільше у ході роботи Робінзону бракувало пили. 
Цей інструмент — бо ж його неможливо було змайстру
вати з підручних засобів — заощадив би йому місяці праці 
з сокирою та ножем. Якось вранці, прокинувшись, він по
думав, ніби ще спить, бо почув шум, не схожий ні на що, 
крім звука працюючої пили. Час від часу шум вщухав, не
мов працівник переходив до наступної деревини, а потім 
відновлювався з монотонною правильністю. Робінзон ти
хенько вибрався з печери, де мав звичку спати, та нав
шпиньках попрямував до того місця, звідкіля доносився 
шум. Спочатку він нічого не побачив, але потім виявив 
біля підніжжя пальми велетенського краба, який пиляв 
своїми клешнями кокосовий горіх, затиснутий між лапа
ми. У гущавині крони дерева, метрів на шість вище, дру
гий краб перерізав черешки горіхів, щоб вони падали на 
землю. Обох крабів зовсім не збентежила поява Робінзо- 
на, і вони спокійно продовжували своє шумне заняття.

Не маючи лаку чи хоча б дьогтю, щоб змастити кор
пус, Робінзон надумав виготовити клей. Для цього йому 
довелося вирубати майже нанівець невеликий гай падубу, 
котрий він примітив ще на початку роботи. Протягом со
рока п’яти днів він зчищав з дерев верхній шар кори та 
здирав внутрішню верству, розрізаючи її на вузькі смуж
ки. Потім він довго виварював ці смужки кори у казані та 
стежив, як вони мало-помалу розварюються, перетворю-
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profil d’une poutre rectangulaire. Malgré toutes ses recher
ches dans La Virginie, il n’avait pu trouver ці clous, ni vis, 
ni vilebrequin, ni même une scie. Il travaillait lentement, 
soigneusement, assemblant les pièces du bateau comme cel
les d’un puzzle. U escomptait que l’eau en faisant gonfler le 
bois donnerait à la coque une solidité et une étanchéité sup
plémentaires. Il eut même l’idée de durcir à la flamme l’ex
trémité des pièces, puis de les arroser après l’assemblage 
pour mieux les souder dans leur logement. Cent fois le bois 
se fendit sous l’action soit de l’eau, soit de la flamme, mais 
il recommençait toujours sans ressentir ni fatigue ni impa
tience.

Dans ces travaux c’était le manque d’une scie dont Ro
binson souffrait le plus. Cet outil — impossible à fabriquer 
avec des moyens de fortune — lui aurait épargné des mois 
de travail à la hache et au couteau. Un matin, il crut rêver 
encore en entendant à son réveil un bruit qui ne pouvait être 
que celui d ’un scieur en action. Parfois le bruit s’inter
rompait, comme si le scieur changeait de bûche, puis il re
prenait avec une régularité monotone. Robinson sortit dou
cement du trou de rocher où il avait l ’habitude de dormir, et 
il avança à pas de loup vers l’endroit d’où provenait le bruit. 
D’abord il ne vit rien, mais il finit par découvrir au pied d’un 
palmier un crabe gigantesque qui sciait avec ses pinces une 
noix de coco serrée dans ses pattes. Dans les branches de 
l’arbre, à six mètres de haut, un autre crabe cisaillait la queue 
des noix pour les faire tomber. Les deux crabes ne parurent 
pas du tout gênés par l’arrivée de Robinson et ils poursui
virent tranquillement leur bruyant travail.

Faute de vernis ou même de goudron pour enduire la 
coque, Robinson entreprit de fabriquer de la glu. Il dut pour 
cela raser presque entièrement un petit bois de houx qu’il 
avait repéré dès le début de son travail. Pendant quarante- 
cinq jours, il débarrassa les arbustes de leur première écor
ce, et recueillit l’écorce intérieure en la découpant en laniè
res. Puis il fit longtemps bouillir dans un chaudron ces 
lanières d’écorce, et il les vit peu à peu se décomposer en
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ючись у густу та в’язку рідину. Цією рідиною, тільки-но 
знявши її з вогню, він обмазав корпус барки.

' «Визволення» було готове. Робінзон почав збирати про
віант, який мав узяти з собою. Але незабаром він обли
шив цю справу, бо збагнув, що спочатку треба спустити 
нову барку на воду та подивитись, як вона себе поведе. 
Відверто кажучи, його дуже лякало це випробування, яке 
мало стати для нього доленосним. Як «Визволення» буде 
триматися на морі? Чи не буде текти? Чи не перекинеться 
під ударом першої-ліпшої хвилі? У найстрашніших його 
кошмарах барка йшла на дно, як сокира, ледве торкнув
шись води, і Робінзон бачив, як вона занурюється, немов 
камінь, у зелену пучину...

Зрештою він наважився приступити до спуску «Виз
волення». І відразу ж зрозумів, що не здолає протягнути 
травою та піском до моря корпус, що важив, мабуть, по
над п’ятсот кілограмів. По суті, він зовсім випустив з по
ля зору проблему доставки барки до берега. Почасти так 
склалося через те, що він забагато читав Біблію, особли
во ті сторінки, де йшлося про Ноєв ковчег. Той був збудова
ний далеко від моря, але йому залишалося лише дочека
тися, поки вода сама прийде у вигляді дощу та струменів, 
що текли з гірських висот. Робінзон припустився фаталь
ної помилки, коли не облаштував будівельний майданчик 
«Визволення» просто на пляжі.

Він намагався підсунути дерев’яні кругляки під кіль, 
щоб покотити барку. Ніщо не ворухнулося, і він спроміг
ся тільки відірвати одну з дощок обшивки, натиснувши 
на неї жердиною, котру використовував як важіль, опира
ючи її об поліно. Після трьох днів марних спроб утома і 
гнів застили йому очі. Тоді він вигадав вирити канаву в 
ґрунті скелі: від моря до місця, де стояла барка. Вона ма
ла б зісковзнути у цю канаву й так спуститися до берега. 
Він кинувся до роботи. Потім підрахував, що йому потріб
ні десятки років грабарських робіт, щоб здійснити цей про
ект. І відмовився від нього.
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un liquide épais et visqueux.il répandit ce liquide encore 
brûlant sur la coque du bateau.

L ’Évasion était terminée. Robinson commença à rassem
bler les provisions qu’il embarquerait avec lui. Mais il aban
donna bientôt cette besogne en songeant qu’il convenait 
d’abord de mettre à l’eau sa nouvelle embarcation pour voir 
comment elle se comporterait. En vérité il avait très peur de 
cette épreuve qui allait décider de son avenir. L'Évasion al
lait-elle bien tenir la mer? Serait-elle assez étanche? N’al
lait-elle pas chavirer sous reflet de la première vague? Dans 
ses pires cauchemars, elle coulait à pic à peine avait-elle 
touché l’eau, et Robinson la voyait s’enfoncer comme une 
pierre dans des profondeurs vertes...

Enfin il se décida à procéder au lancement de L ’Évasion. 
Il constata d’abord qu’il était incapable de traîner sur l’her
be et sur le sable jusqu’à la mer cette coque qui devait bien 
peser cinq cents kilos. A vrai dire, il avait complètement 
négligé ce problème du transport du bateau jusqu’au rivage. 
C’était en partie parce qu’il avait trop lu la Bible, et surtout 
les pages concernant l’Arche de Noé. Construite loin de la 
mer, l’arche n’avait eu qu’à attendre que l’eau vînt à elle sous 
forme de pluie et de ruissellements du haut des montagnes. 
Robinson avait commis une erreur fatale en ne construisant 
pas L ’Évasion directement sur la plage.

Il essaya de glisser des rondins sous la quille pour la fai
re rouler. Rien ne bougeait, et il parvint tout juste à défon
cer l’une des planches de la coque en pesant sur elle avec 
un pieu qui basculait en levier sur une bûche. Au bout de trois 
jours d’efforts inutiles, la fatigue et la colère lui brouillaient 
les yeux. Il songea alors à creuser depuis la mer une tran
chée dans la falaise jusqu’à l’emplacement du bateau. Ce
lui-ci pourrait glisser dans cette tranchée et se retrouver ainsi 
au niveau du rivage. Il se jeta au travail. Puis il calcula qu’il 
lui faudrait des dizaines d’années de travaux de terrassement 
pour réaliser ce projet. Il renonça.
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*  *  * •

У найспекотніші години літа кабани та їх південно
американські родині, пекарі, мають звичай занурюватись 
усім тілом в які-небудь калюжі у лісі. Вони збивають но
гами воду в калюжі, доки вона не перетвориться на рідку 
грязюку, а потім опускаються туди, залишаючи ззовні 
тільки голову, і так знаходять позбавлення від спеки та 
комах.

Збентежений невдачею з «Визволенням», Робінзон од
ного разу простежив за стадом пекарі та побачив, як вони 
рятуються таким чином у багнюці. Він був такий втомле
ний та засмучений, що йому закортіло зробити щось по
дібне. Він зняв одяг та пірнув у свіжу багнюку, залишив
ши понад поверхнею тільки ніс, очі та вуста.

Так він проводив цілі дні посеред ряски, латаття та жа
б’ячої ікри. Гази, що виділялися з затхлої води, паморо- 
чили його розум. Часом йому здавалося, немов він знахо
диться у своїй родині, в Йорку, він чув голоси жінки та 
дітей. Або ж уявляв себе маленьким хлопчиком в колисці, 
дерева, які вітер погойдував у нього над головою, фігу
рами дорослих, що схилилися над ним.

Коли під вечір він вибирався з теплої багнюки, голова 
в нього паморочилася. Він міг тепер ходити тільки рачки 
та їв казна-що просто з землі, як свиня. Він ніколи не вми
вався, й кірка бруду та нечистот вкривала його тіло з ніг 
до голови.

Одного разу, коли він патрав крес-салат у болітці, йо
му вчулася музика. То було щось подібне до небесної сим
фонії, до голосів ангелів у супроводі акордів арфи. Робін
зон подумав, що вмер та чує райську музику. Але, звівши 
очі, він побачив біле вітрило, що майоріло у східній час
тині горизонту. Він вибрався на будівельний майданчик 
«Визволення», де валялись його інструменти; там він 
відшукав своє кресало. Потім побіг до сухого евкаліпта, 
підпалив в’язку сухого хмизу та кинув його у отвір дупла.
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♦ *  *

Pendant les heures les plus chaudes de l’été, les sangliers 
et leurs cousins d’Amérique du Sud, les pécaris, ont l’habi
tude de s’enfouir le corps dans certains marécages de la fo
rêt. Ils battent l’eau du marécage avec leurs pattes jusqu’à 
ce qu’elle forme une sorte de boue très liquide, puis ils s’y 
enfoncent en ne laissant passer que leur tête, et se trouvent 
ainsi à l’abri de la chaleur et des moustiques.

Découragé par l’échec de L ’Évasion, Robinson avait eu 
l’occasion de suivre un jour un troupeau de pécaris qu’il avait 
vus s’enfouir ainsi dans leur souille. II était si triste et si 
fatigué qu’il avait eu envie de faire comme ces animaux. Il 
avait enlevé ses vêtements, et il s’était laissé glisser dans la 
boue fraîche, en ne laissant passer à la surface que son nez, 
ses yeux et sa bouche. Il passait des journées entières, cou
ché ainsi au milieu des lentilles d’eau, des nénuphars et des 
œufs de grenouilles. Les gaz qui se dégageaient de l’eau crou
pie lui troublaient l’esprit. Parfois il se croyait encore dans 
sa famille à York, il entendait les voix de sa femme et de ses 
enfants. Ou bien il s’imaginait être un petit bébé dans un 
berceau, et il prenait les arbres que le vent agitait au-dessus 
de sa tête pour des grandes personnes penchées sur lui.

Quand il s’arrachait le soir à la boue tiède, la tête lui 
tournait. Il ne pouvait plus marcher qu’à quatre pattes, et il 
mangeait n’importe quoi le nez au sol, comme un cochon. Il 
ne se lavait jamais, et une croûte de terre et de crasse sé
chées le couvrait des pieds à la tête.

Un jour qu’il broutait une touffe de cresson dans une 
mare, il crut entendre de la musique. C’était comme une 
symphonie du ciel, des voix d’anges accompagnées par des 
accords de harpe. Robinson pensa qu’il était mort et qu’il 
entendait la musique du paradis. Mais en levant les yeux, il 
vit pointer une voile blanche à l’est de l’horizon. Il se préci
pita jusqu’au chantier de L ’Évasion où traînaient ses outils 
et où il retrouva son briquet. Puis il courut vers l’eucalyptus 
creux, enflamma un fagot de branches sèches, et le poussa 
dans la gueule qu’ouvrait le tronc au ras du sol. Un torrent
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Пасмо їдкого диму у ту ж мить здійнялося до неба, але 
вогонь не квапився розгоратися.

Втім, він був уже й ні до чого. Корабель прямував про
сто до острова. Невдовзі він кине якір неподалік від пля
жу, і з нього спустять шлюпку. Сміючись, мов навіжений, 
Робінзон кидався туди-сюди, розшукуючи свої штани та 
сорочку, які й знайшов нарешті під корпусом «Визволен
ня». Потім він помчав до пляжу, дряпаючи обличчя, щоб 
розліпити волосся та бороду, що надавали йому звірячого 
вигляду. Корабель був уже зовсім близько, і Робінзон ви
разно бачив, як граціозно схиляються його вітрила до 
хвиль, увінчаних піною. Це був один із тих іспанських 
галеонів, котрі колись перевозили через океан золото, 
срібло та дорогоцінне каміння Мексики. В міру його на
ближення Робінзон розрізнив на палубі блискучий натовп. 
На борту, здавалося, вирувало свято. Музика йшла від ма
ленького оркестру та хору дітей, одягнених у білі сукен
ки, що зібралися докупи на пів’юті. Пари з гідністю тан
цювали навколо столу, що ряснів золотим та кришталевим 
посудом. Вочевидь, ніхто не помічав ані людини, потер
пілої від загибелі «Віргінії», ані навіть берега, уздовж яко
го тепер плив корабель, зробивши поворот на другий борт. 
Робінзон біг за ним слідом по пляжу. Він голосив, розма
хував руками, зупинявся, щоб підібрати гальку, яку жбур
ляв у бік корабля. Падав, підіймався, знов падав. Галеон 
тим часом дійшов до кінця пляжу, де починалась смуга 
піщаних дюн. Робінзон кинувся у воду і поплив щосили 
до корабля; він бачив тепер лише його кормову надбудо
ву, задрапіровану парчою. В тій її частині, що нависла над 
водою, були влаштовані вікна, в одному з них він побачив 
юну дівчину; спираючись ліктями на підвіконня, вона сум
но посміхалася до Робінзона. Він знав це дитя, він був 
цього певен. Але хто ж, хто вона? Він розкрив рота, щоб 
гукнути їй. Солона вода хлинула йому в глотку. Очі його 
не бачили більш нічого, крім зеленої води, по якій відко
чувалась геть ледве помітна борозна...

Стовп вогню вирвав його з забуття. Як йому зробило
ся холодно! Там, високо на мисі, палав евкаліпт, немов
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de fumée acre en sortit aussitôt, mais le feu parut tarder à 
prendre.

D’ailleurs à quoi bon? Le navire se dirigeait droit sur l’île. 
Bientôt il allait jeter l’ancré à proximité de la plage, et une 
chaloupe allait s’en détacher. Avec des rires de fou, Robin
son courait en tous sens à la recherche d’un pantalon et d’une 
chemise qu’il finit par retrouver sous la coque de L ’Évasion. 
Puis il courut vers la plage, tout en se griffant le visage pour 
démêler la barbe et les cheveux qui lui faisaient un masque 
de bête. Le navire était tout près maintenant, et Robinson le 
voyait distinctement incliner gracieusement toute sa voilure 
vers les vagues crêtées d’écume. C’était un de ces galions 
espagnols qui rapportaient autrefois, a travers l’Océan, l’or, 
l’argent et les gemmes du Mexique. A mesure qu’il appro
chait. Robinson distinguait une foule brillante sur le pont. 
Une fête paraissait se dérouler à bord. La musique provenait 
d’un petit orchestre et d’un chœur d’enfants en robes blan
ches groupés sur le gaillard d’arrière. Des couples dansaient 
noblement autour d’une table chargée de vaisselle d’or et de 
cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé, ni même le 
rivage que le navire longeait maintenant après avoir viré de 
bord. Robinson le suivait en courant sur la plage. Il hurlait, 
agitait les bras, s’arrêtait pour ramasser des galets qu’il lan
çait dans sa direction. Il tomba, se releva, tomba encore. Le 
galion arrivait maintenant au bout de la plage où commen
çait une région de dunes de sable. Robinson se jeta à l’eau 
et nagea de toutes ses forces vers le navire dont il ne voyait 
plus que le château arriére drapé de brocart. A l’une des 
fenêtres pratiquées dans l’encorbellement, une jeune fille 
était accoudée et souriait tristement vers lui. Robinson con
naissait cette enfant, il en était sûr. Mais qui, qui était-ce? Il 
ouvrit la bouche pour l’appeler. L’eau salée envahit sa gor
ge. Ses yeux ne virent plus que de l’eau verte où fuyait une 
petite raie à reculons...

Une colonne de flamme le tira de son évanouissement. 
Comme il avait froid! Là haut, sur la falaise, l’eucalyptus
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смолоскип у ночі. Робінзон почвалав, спотикаючись, до 
цього джерела світла й тепла.

Залишок ночі він провів, скорчившись у траві, лицем 
до палаючого стовбура, та просуваючись ближче в міру 
того, як тепло розвіювалося. Коли розвиднілося, він на
решті зумів пригадати юну дівчинку з галеону. То була 
його власна сестра Люсі, що померла за кілька років пе
ред його від’їздом. Отже, той корабель, той галеон — тип 
судна, який, між іншим, зник на морях вже понад двісті 
років тому — не існував. То була галюцинація, витвір йо
го хворого мозку. .

Робінзон збагнув нарешті, що грязьові ванни та усе це 
бездіяльне життя, що він вів, неминуче призведуть його 
до божевілля. Уявний галеон був поважним попереджен
ням. Він мусив схаменутися, працювати, узяти в руки вла
сну долю.

Він повернувся спиною до моря, яке завдало йому 
стільки зла, морочило його з моменту прибуття на острів, 
і попрямував до лісу та віддаленого масиву скель.

* * *

Протягом наступних тижнів Робінзон методично ви
вчав острів, намагаючись визначити джерела та природні 
сховища, найкращі місця для рибальства, куточки, де зро
стали кокосові горіхи, ананаси, капусна пальма. Він вла
штував свій головний склад у печері, що зяяла у масиві 
скель в центрі острова. Тоді він перетягнув усе, що зміг 
відірвати від остова корабля, який чудом зберігся під час 
бурь попередніх місяців. Перш за все він розташував со
рок барил з чорним порохом у найглибшій частині пече
ри, потім розмістив три скрині з одягом, п’ять мішків з 
зерном, два кошика з посудом та столовим сріблом, кілька 
ящиків різноманітних речей — свічників, острог, кошто
вностей, збільшувальних стекол, окулярів, кишенькових 
ножів, морських карт, дзеркал, гральних кісток, короб з 
мореходними приладами, канати, блоки, сигнальні ліхтарі, 
лині, буйки та таке інше; нарешті, скриньку з золотими
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flambait comme une torche dans la nuit. Robinson se diri
gea en titubant vers cette source de lumière et de chaleur.

Il passa le reste de la nuit recroquevillé dans les herbes, 
le visage tourné vers le tronc incandescent, et il se rappro
chait du foyer à mesure que sa chaleur diminuait. Vers les 
premières heures de l’aube, il parvint enfin à identifier la 
jeune fille du galion. C’était sa propre sœur, Lucy, morte 
plusieurs années avant son départ. Ainsi ce bateau, ce ga
lion — type de navire qui avait d’ailleurs disparu des mers 
depuis plus de deux siècles — n ‘existait pas. C’était une 
hallucination, un produit de son cerveau malade.

Robinson comprit enfin que les bains dans la souille et 
toute cette vie paresseuse qu’il menait étaient en train de le 
rendre fou. Le galion imaginaire était un sérieux avertisse
ment. Il fallait se ressaisir, travailler, prendre son propre 
destin en main.

Il tourna le dos à la mer qui lui avait fait tant de mal en 
le fascinant depuis son arrivée sur l’île, et il se dirigea vers 
la forêt et le massif rocheux.

* * *

Durant les semaines qui suivirent, Robinson explora l’île 
méthodiquement et tâcha de repérer les sources et les abris 
naturels, les meilleurs emplacements pour la pêche, les coins 
à noix de coco, à ananas et à choux palmistes. Il établit son 
dépôt général dans la grotte qui s’ouvrait dans le massif ro
cheux du centre de l’île. Il y transporta tout ce qu’il put ar
racher à l’épave qui avait résisté par chance aux tempêtes 
des mois précédents. Après avoir entreposé les quarante ton
neaux de poudre noire au plus profond de la grotte, il y ran
gea trois coffres de vêtements, cinq sacs de céréales, deux 
corbeilles de vaisselle et d’argenterie, plusieurs caisses d’ob
jets hétéroclites — chandeliers, éperons, bijoux, loupes, lu
nettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer — une 
malle de matériel de navigation, câbles, poulies, fanaux, li
gnes, flotteurs, etc., enfin un coffret de pièces d’or et de 
monnaies d’argent et de cuivre. Les livres qu’il trouva dans 
les cabines de l’épave avaient tellement été lavés par l’eau
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монетами, срібними та мідними грошима. Книги, знайдені 
ним у каютах загиблого корабля, були до того змиті мор
ською водою та дощами, що друкований текст зовсім зник, 
але Робінзон вирішив, що, коли висушить ці білі аркуші, 
зможе використати їх, щоб вести щоденник, за умови, коли 
знайдеться рідина, здатна замінити чорнило.

Таку рідину надала йому риба, яка кишіла тоді близь
ко східного мису, — діодон, або риба-їжак. Це створіння 
визначається своїми міцними щелепами та отруйними ко
лючками, які цілком вкривають його тіло. У випадку не
безпеки воно надувається повітрям та стає круглим наче 
м’яч, а оскільки все це повітря накопичується у нього в 
черевці, воно плаває на спині, і така поза його ніяк, здаєть
ся, не дратує. Підчепивши ціпком одну таку рибину, що 
хвиля викинула на пісок, Робінзон помітив: будь-який пре
дмет, торкнувшись черева риби, набуває яскравого та 
стійкого червоного кольору, який міг заміни^ийому чор
нило. Він поквапився загострити перо стерв’ятника і не 
гаючи часу зміг записати перші слова на аркуші паперу. 
Тоді він вирішив записувати щодня у найтовстішій книзі 
головні події, що будуть з ним траплятися. На першій 
сторінці книги він накреслив географічну карту острова 
та підписав під нею назву, яку тут-таки для нього вига
дав: Сперанца, що значить надія, бо він вирішив ніколи 
більше не піддаватися відчаю.

Серед тварин, що жили на острові, найкориснішими 
були б кози з козенятами, які водились там у великій 
кількості, коли б йому пощастило приручити їх. Між тим 
кізки, хоч досить легко підпускали його до себе, чинили 
запеклий опір, коли він намагався тягнути їх. Тому він спо
рудив загон, зв’язавши горизонтально жердини на кілоч
ках, які потім переплів ліанами. Там він замкнув малень
ких козенят, які своїм лементом скликали матерів. Тоді 
Робінзон відпустив малят і зачекав кілька днів. Коли ви
м’я у кіз розбухло від молока та стало завдавати їм болю, 
вони охоче дозволили себе доїти.
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de mer et la pluie que le texte imprimé en était effacé, mais 
Robinson pensa qu’en faisant sécher ces pages blanches au 
soleil, il pourrait les utiliser pour écrire son journal, à con
dition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d’encre.

Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors 
près de la falaise du Levant, le diodon, ou poisson-hérisson. 
C’est un animal redoutable avec sa mâchoire puissante et les 
piquants venimeux qui hérissent son corps. En cas de dan
ger, il se gonfle d’air et devient rond comme une boule, et, 
comme tout cet air est accumulé dans son ventre, il flotte 
alors sur le dos, sans paraître gêné par cette posture. En re
muant avec un bâton l’un de ces poissons échoués sur le 
sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entrait en 
contact avec son ventre prenait une couleur rouge tenace et 
voyante qui pourrait lui tenir lieu d’encre. Il se hâta de tailler 
une plume de vautour, et il put sans attendre tracer ses pre
miers mots sur une feuille de papier. Il décida alors d’écrire 
chaque jour dans le livre le plus gros les faits principaux qui 
lui seraient arrivés. Sur la première page du livre, il dressa 
la carte géographique de l’île et il inscrivit au-dessous le nom 
qu’il venait de lui donner : Speranza, ce qui veut dire Y es
pérance, car il était décidé à ne plus jamais se laisser aller 
au désespoir.

Parmi les animaux de l’île, les plus utiles seraient à coup 
sûr les chèvres et les chevreaux qui s’y trouvaient en grand 
nombre, pourvu qu’il parvienne à les domestiquer. Or si les 
chevrettes se laissaient assez facilement approcher, elles se 
défendaient farouchement dès qu’il tentait de les traire. Il 
construisit donc un enclos en liant horizontalement des per
ches sur des piquets qu’il habilla ensuite de lianes entrela
cées. Il y enferma des chevreaux très jeunes qui y attirèrent 
leurs mères par leurs cris.-Robinson libéra ensuite les petits 
et attendit plusieurs jours. Alors les pis gonflés de lait 
commencèrent à faire souffrir les chèvres qui se laissèrent 
traire avec empressement.
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Перегляд мішків з рисом, пшеницею, ячменем та маї
сом, котрі йому вдалося врятувати з загиблої «Віргінії», 
приніс Робінзону важке розчарування. Миші й довгоно
сики зжерли частину зерна, від неї не залишилося нічого, 
крім полови впереміш з лайном. Друга частина була зіпсо
вана дощовою та морською водою. Кожен зі злаків треба 
було перебирати по зернині — копітка робота, довга та 
стомлива. Але Робінзон зумів засіяти кілька акрів луків; 
попередньо він попалив їх, потім скопав металевою план
кою, що знайшов на «Віргінії», — він ухитрився пробити 
в ній діру, досить велику, щоб вставити держака.

Отже, коли Робінзон створив одомашнене стадо та об
роблений лан, то був початок цивілізації на його острові, 
але плоди тієї праці були поки що мізерні та нетривкі, і 
часто йомухпадало на думку, що острів залишається зем
лею дикою та ворожою. Наприклад, одного ранку він знай
шов на спині однієї з кіз вампіра, який висмоктав з неї 
вже майже усю кров. Вампіри — це гігантські летючі 
миші, котрі іноді сягають шестидесяти п’яти сантиметрів 
у розмаху; вони тихо опускаються на спину сплячим тва
ринам та висмоктують їхню кровЦншого разу, збираючи 
черепашки на скелях, напівзануренйх~у"В0дуТР0бінзон 
одержав струмінь води просто в обличчя. Злегка приголом
шений ударом, він зробив кілька кроків, але його зупинив 
другий струмінь, що знов ударив в обличчя. Нарешті він 
викрив у отворі скелі маленького сірого восьминога, що 
мав дивовижну здатність викидати з рота порції води і 
цілився з надзвичайною точністю.

Одного дня, коли у нього зламався заступ та втекла най
краща молочна коза, Робінзон піддався відчаю. Він-знов 
пішов до болота. Там він зняв одяг та ковзнув у теплу ба
гнюку. І відразу ж отруйні гази, що виділялися з затхлої 
води, над якою кружляли хмари комах, обволокли його та 
примусили забути про час. Він забув про острів, зі всіма 
його стерв’ятниками, вампірами та восьминогами. Йому 
здавалось, нібито він знову став маленьким хлопчиком у 
свого батька, що був сукнарем у Йорку; йому чулися го-
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L’examen des sacs de riz, de blé, d ’orge et de maïs qu’il 
avait sauvés de l’épave de La Virginie réserva à Robinson 
une lourde déception. Les souris et les charençons en avaient 
dévoré une partie dont il ne restait plus que de la balle mélan
gée à des crottes. Une autre partie était gâtée par l’eau de 
pluie et de mer. Il fallut trier chaque céréale grain par grain, 
un travail de patience long et fatigant. Mais Robinson put 
ensemencer quelques acres de prairie qu’il avait auparavant 
brûlées et ensuite labourées avec une plaque de métal pro
venant de La Virginie et dans laquelle il avait pu percer un 
trou assez large pour y introduire un manche.

Ainsi Robinson en créant un troupeau domestique et un 
champ cultivé avait commencé à civiliser son île, mais ce 
n’était encore qu’une œuvre fragile et limitée, et il avait 
souvent la révélation que l’île restait une terre sauvage et 
hostile. C’est ainsi qu’un matin il surprit un vampire accroupi 
sur un chevreau qu’il était en train de vider de son sang. Les 
vampires sont des chauves-souris géantes pouvant atteindre 
jusqu’à soixante-quinze centimètres d’envergure qui s’abat
tent doucement la nuit sur le dos des bêtes endormies et su
cent leur sang. Une autre fois alors qu’il cueillait des co
quillages sur des rochers à moitié recouverts d’eau, Robinson 
reçut un jet d’eau en pleine figure. Un peu étourdi par le 
choc, il fit quelques pas, mais fut arrêté par un second jet 
qui l’atteignit encore au visage. Il finit par découvrir dans 
un trou de rocher une petite pieuvre grise qui avait l’éton
nante faculté d’envoyer par sa bouche des projections d’eau 
avec une extraordinaire précision.

Un jour qu’il avait cassé sa bêche et laissé échapper sa 
meilleure chèvre laitière, Robinson céda au découragement. 
Il reprit le chemin de la souille. Là il ôta ses vêtements et se 
laissa glisser dans la boue tiède. Aussitôt les vapeurs empoi
sonnées de l’eau croupie où tournoyaient des nuages de 
moustiques l’enveloppèrent et lui firent perdre la notion du 
temps. Il oublia l’île avec ses vautours, ses vampires et ses 
pieuvres. Il se croyait redevenu un tout petit enfant chez son 
père qui était drapier à York; il croyait entendre les voix de 
ses parents et de ses frères et sœurs. Il comprit ainsi que le
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лоси матері, братів та сестер. Так він зрозумів, що нероб
ство, розчарування та відчай постійно загрожують йому, і 
він мусить невтомно працювати, щоб уникнути цієї не
безпеки.

Маїс був цілком зіпсований, і ділянки землі, де Робін- 
зон його посіяв, знов заполонили чортополох та кропива. 
Але пшениця та ячмінь процвітали, і він відчув першу 
радість^ що йому подарувала Сперанца, коли пестував ру
кою молоді паростки, м’які та тендітні. Коли настав час 
жати, він почав шукати, що могло б йому замінити серп 
або косу, і нарешті не знайшов нічого кращого, ніж стара 
абордажна шабля, що прикрашала колись каюту капіта
на, він забрав її разом з іншими уламками з загиблого ко
рабля. Спочатку він мав намір посуватися вперед мето
дично, крок за кроком, як це робили селяни, що він їх 
бачив на батьківщині. Але, орудуючи цим героїчним 
інструментом, він мало-помалу відчув якесь войовниче за
взяття, і просуваючись, крутив шаблею над головою з 
несамовитим галасом. Від такого поводження колосся май
же не постраждало, але солома була, порублена, розкида
на, затоптана, стала ні до чого не придатною.

Він вимолотив своє колосся ціпом, поклавши його між 
двома полотнищами парусини, а потім провіяв зерно, пере
сипаючи його вітряного дня на відкритому місці з одного 
кошика до другого так, що свіжий вітер далеко відносив і 
м’якину, і уламки соломи. Нарешті він міг з задоволен
ням ствердити, що його урожай складається з тридцяти 
галонів пшениці та двадцяти галонів ячменю. Він приго
тував ступу та пест, щоб змолоти своє зерно — видовба
ний стовбур дерева та міцну гілку з закругленим кінцем; 
спорудив навіть піч для першої спроби куховарства. Ось 
саме тоді він зненацька прийняв рішення поки що не ви
пікати хліб, а використати весь урожай для наступного 
посіву на своїх ланах. Відмовившись таким чином від 
хліба, він був упевнений, що робить розумний та схваль
ний вчинок. Насправді ж він піддався новій ваді, скупості, 
яка потім завдала йому багато зла.
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danger de la paresse, du découragement et du désespoir le 
menaçait toujours, et qu’il devait travailler sans relâche pour 
y échapper.

Le maïs dépérit complètement, et les pièces de terre où 
Robinson l’avait semé furent à nouveau envahies par les 
chardons et les orties. Mais l’orge et le blé prospéraient, et 
il éprouvait la première joie que lui eût donnée Speranza en 
caressant de la main les jeunes tiges souples et tendres. Lors
que fut venu le temps de la moisson, il chercha ce qui pour
rait lui tenir lieu de faucille ou de faux et ne trouva finale
ment qu’un vieux sabre d’abordage qui décorait la cabine du 
commandant et qu’il avait rapporté avec les autres épaves. 
Il voulut d’abord procéder méthodiquement, pas à pas, com
me il avait vu faire les paysans de la campagne chez lui. Mais 
à manier cette arme héroïque, il fut pris par une sorte d’ar
deur belliqueuse, et il avança en la faisant tournoyer au-des
sus de sa tête et en poussant des rugissements furieux. Peu 
d’épis furent gâtés par ce traitement, mais la paille, hachée, 
dispersée, piétinée était inutilisable.

Ayant égrené ses épis en les battant au fléau dans une 
voile pliée en deux, il vanna son grain en le faisant couler 
d’une corbeille dans une autre, en plein air, un jour de vent 
vif qui faisait voltiger au loin la balle et les menus déchets. 
A la fin il constata avec fierté que sa récolte se montait à 
trente gallons de blé et à vingt gallons d’orge. Il avait pré
paré pour moudre son grain un mortier et un pilon — un tronc 
d’arbre évidé et une forte branche à l’extrémité arrondie — 
et le four était garni pour la première cuisson. C’est alors 
qu’il prit soudain la décision de ne pas faire encore de pain 
et de consacrer toute sa récolte au prochain ensemencement 
de ses terres. En se privant ainsi de pain, il croyait accom
plir un acte méritoire et raisonnable. En réalité, il obéissait 
à un nouveau penchant, Yavarice, qui allait lui faire beau
coup de mal.
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Незабаром після цих перших жнив Робінзон з вели
кою радістю знайшов Тенна, собаку, що врятувався з «Вір
гінії». Тварина вискочила з чагарника, скавчала та проги
нала спину, і це стало справжнім святом для її колишнього 
хазяїна. Робінзон так ніколи й не довідався, як пес про
жив весь цей час на острові, чому не відшукав його рані
ше. Поява такого товариша надала йому рішучості здій
снити давно задуманий проект: побудувати справжню хату 
та більше не спати у кутку печери або під деревами. Він 
влаштував свою оселю поблизу від велетня-кедра посе
ред острова. Спочатку він викопав прямокутну яму, котру 
засипав галькою, а її перекрив шаром білого піску. На цьо
му фундаменті, суцільно сухому, що добре пропускав во
ду, він звів стіни, укладаючи пальмові колоди одну по 
одній. Дах він зробив у вигляді плетінки з очерету, яку 
покрив листям фікуса, уклавши його на зразок риб’ячої 
луски, немов черепицю. Ззовні він оштукатурив стіни гли
ною. Піщаний ґрунт вимостив пласким камінням непра
вильної форми, підігнавши його одне до одного, як де
талі головоломки. Козячі шкіри, очеретяні циновки, деякі 
меблі, плетені з лози, посуд та великі ліхтарі, врятовані з 
«Віргінії», підзорна труба, шабля та один з мушкетів, 
підвішені на стіні, створювали затишну домашню атмос
феру, якої Робінзон був уже здавна позбавлений. Він навіть 
— після того, як розібрав одяг, знайдений у скринях на 
«Віргінії», а там було багато дуже гарних речей! — набув 
звичку щовечора перевдягатися до обіду: кафтан, камзол, 
капелюх, панчохи та черевики.

Пізніше він помітив, що сонце можна бачити з його 
«вілли» лише у певні години дня, а втім було б практич
ніше для визначення часу змайструвати щось схоже на го
динник, що працював би вдома як вдень, так і вночі. Після 
кількох несмілих спроб він зробив щось на зразок.клеп- 
сидри, або водяного годинника, яким користувалися люди 
у минулі часи. То була просто пляшка з прозорого скла, у 
денці якої він зробив зовсім маленьку дірочку, звідки во
да витікала крапля за краплею у мідяний бачок, що стояв 
на підлозі. Поки вся вода витече з пляшки у бачок, мина-
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C’est peu après cette première récolte que Robinson eut 
la très grande joie de retrouver Tenn,' le chien de La Virgi
nie. L’animal jaillit d’un buisson en gémissant et en tordant 
l’échine, faisant ainsi une vraie fête à ce maître d’autrefois. 
Robinson ne sut jamais comment le chien avait passé tout 
ce temps dans l’île, ni pourquoi il n’était pas venu plus tôt à 
lui. La présence de ce compagnon le décida à mettre à exé
cution un projet qu’il avait depuis longtemps : se construire 
une vraie maison, et ne plus continuer à dormir dans un coin 
de la grotte ou au pied d’un arbre. Il situa sa maison près du 
grand cèdre au centre de l’île. Il creusa d’abord un fossé 
rectangulaire qu’il meubla d’un lit de galets recouverts eux- 
mêmes d’une couche de sable blanc. Sur ces fondements 
parfaitement secs et perméables, il éleva des murs en met
tant l’un sur l’autre des troncs de palmiers. La toiture se 
composa d’une vannerie de roseaux sur laquelle il disposa 
ensuite des feuilles de figuier-caoutchouc en écailles, com
me des ardoises. Il revêtit la surface extérieure des murs d’un 
mortier d’argile. Un dallage de pierres plates et irrégulières, 
assemblées comme les pièces d’un puzzle, recouvrit le sol 
sablonneux. Des peaux de biques et des nattes de jonc, quel
ques meubles en osier, la vaisselle et les fanaux sauvés de 
La Virginie, la longue-vue, le sabre et l’un des fusils suspen
dus au mur créèrent une atmosphère confortable et intime que 
Robinson n’avait plus connue depuis longtemps. Il prit même 
l’habitude, ayant déballé les vêtements contenus dans les 
coffres de La Virginie — et certains étaient fort beaux! — 
de s’habiller chaque soir pour dîner, avec habit, haut-de- 
chausses, chapeau, bas et souliers.

Il remarqua plus tard que le soleil n’était visible de l’in
térieur de la villa qu’à certaines heures du jour et qu’il se
rait plus pratique pour savoir l’heure de fabriquer une sorte 
d’horloge qui fonctionnerait jour et nuit à l’intérieur de la 
maison. Après quelques tâtonnements, il confectionna une 
sorte de clepsydre, c’est-à-dire une horloge à eau, comme on 
en avait autrefois. C’était simplement une bonbonne de ver
re transparent dont il avait percé le fond d’un tout petit trou 
par où l’eau fuyait goutte à goutte dans un bac de cuivre posé
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ло двадцять чотири години, і Робінзон накреслив на ній 
двадцять чотири паралельних кола, позначивши кожне ци
фрою. Таким чином рівень рідини у будь-який момент вка
зував час. Йому знадобився також календар, який показу
вав би день тижня, місяць, рік та число років, що вже 
минули. Він абсолютно не міг визначити, скільки часу про
був на острові. Рік, два, може, більше? Він вирішив поча
ти з початку, з нуля. Він поставив перед будинком щоглу- 
календар. Це був звільнений від кори стовбур дерева, на 
якому він щодня робив невеличку зарубку, щомісяця — 
зарубку більш глибоку, а на дванадцятий місяць позначив 
великою одиницею перший рік свого місцевого літочис
лення.

* * *

Життя йшло своїм звичаєм, але Робінзон дедалі більше 
й більше відчував необхідність краще розпорядитися своїм 
часом. Йому постійно дошкуляв страх знову впасти у ба
гно та, може, уподібнитися тварині. Дуже важко залиша
тися людиною, коли поряд з тобою нема нікого, хто б до
поміг тобі в цьому! Він не знав іншого способу проти цього 
поганого нахилу, крім праці, дисципліни та використання 
усіх ресурсів острова. Коли на його календарі з’явилася 
позначка тисячного дня, він вирішив видати закони ост
рова Сперанца. Він вдягся у костюм для церемоній, став 
перед пюпітром, що сам придумав та змайстрував, щоб 
писати стоячи, потім розкрив одну з найкращих книг зі 
змитим текстом, з числа знайдених на «Віргінії», та на
писав:

ХАРТІЯ ОСТРОВА СПЕРАНЦА 
Почато у 1000-й день місцевого літочислення

Стаття 1: Робінзон Крузо, що народився у'Йорку 
19 грудня 1737 року, призначається губернатором остро
ва Сперанца, розташованого у Тихому океані, між остро
вами Хуан-Фернандес та східним узбережжям Чилі. На
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sur le sol. La bonbonne mettait vingt-quatre heures à se vi
der dans le bac, et Robinson avait strié ses flancs de vingt 
quatre cercles parallèles marqués chacun d’un chiffre. Ainsi 
le niveau du liquide donnait l’heure à tout moment. Il lui 
fallait aussi un calendrier qui lui donnât le jour de la semai
ne, le mois de l’année et le nombre d’années passées. Il ne 
savait absolument pas depuis combien de temps il se trou
vait dans l’île. Un an, deux ans, plus peut-être? Il décida de 
repartir à zéro. Il dressa devant sa maison un mât calendrier. 
C’était un tronc écorcé sur lequel il faisait chaque jour une 
petite encoche, chaque mois une encoche plus profonde, et 
le douzième mois, il marquerait d ’un grand 1 la première 
année de son calendrier local.

♦ *  *

La vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus 
en plus le besoin de mieux organiser son emploi du temps. 
Il avait toujours peur de retomber dans la souille, et peut- 
être de devenir comme une bête. C’est très difficile de res
ter un homme quand personne n’est là pour vous y aider! 
Contre cette mauvaise pente, il ne connaissait comme remè
des que le travail, la discipline et l’exploitation de toutes les 
ressources de l’île.

Lorsque son calendrier eut mille jours inscrits, il décida 
de donner des lois à l’île de Speranza. Il revêtit un costume 
de cérémonie, il se plaça devant un pupitre qu’il avait ima
giné et fabriqué pour pouvoir écrire debout, puis ouvrant l’un 
des plus beaux livres lavés qu’il avait trouvés dans La Vir
ginie, il écrivit :

CHARTE DE L’ILE DE SPERANZA 
Commencée le 1000e jour du calendrier local

Article Ier : Robinson Crusoé, né à York, le 19 décembre 
1737, est nommé gouverneur de l’île de Speranza, située dans 
l’océan Pacifique, entre les îles Juan Fernandez et la côte 
orientale du Chili. En cette qualité il a tous pouvoirs pour
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цій посаді він має всі права здійснювати владу як над те
риторією острова, так і над його територіальними водами.

Стаття 2: Мешканці острову зобов’язані думати уго
лос. (Насправді Робінзон, не маючи співрозмовників, бо
явся розучитися розмовляти. Він вже відчував труднощі, 
коли хотів щось мовити — язик йому заплітався, немов 
він випив забагато вина. Тому він мусив без перерви роз
мовляти з деревами, з камінням, з хмарами, та, зрозуміло, 
з козами та Тенном).

Стаття 3: У четвер — пісний день.

Стаття 4: Неділя — день відпочинку. О дев’ятнад
цятій годині в суботу будь-яка робота на острові має при
пинитися, і мешканці мусять вдягнути свій найкращий 
одяг до обіду. У неділю рівно о десятій годині вони мають 
зібратися у храмі на молитву. (В своїх законах Робінзон 
не втримався від того, щоб не вдавати, немов би острів 
населений численними мешканцями. Насправді йому зда
валося безглуздим створювати закони для одної-однісінь- 
кої людини. Та ще, говорив він собі, може бути, колись 
випадок надішле йому одного чи кількох товаришів...)

Стаття 5: Тільки губернатор має право палити люль
ку. Але тільки один раз на тиждень, у неділю опівдні, на 
підвечір’я. (Незадовго до того він спробував користува
тися порцеляновою люлькою капітана ван Дейсселя та оц
інив її приємність. На жаль, запасу тютюну з барильця 
могло вистачити лише ненадовго, і він намагався розтяг
нути його якнайдовше).

Він розмірковував кілька хвилин, перш ніж визначи
ти, яким покаранням треба піддавати тих, хто не буде 
підкорятися цим законам. Він зробив кілька кроків у на
прямку дверей і розчинив їх навстіж. Яка прекрасна була 
природа! Листя дерев утворювало немов зелене море, яке 
хвилював вітер, а на відстані воно зливалося з блакитною 
лінією океану. Ще далі не було нічого, крім абсолютно
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légiférer sur l’ensemble du territoire insulaire et de ses eaux 
territoriales.

Article 2 : Les habitants de Fîle sont tenus de penser à 
haute voix.

(En effet, parce qu’il n’avait personne à qui parler, Ro
binson craignait de perdre l’usage de la parole. Déjà il éprou
vait quand il voulait parler un embarras de la langue, com
me s’il avait bu un peu trop de vin. Désormais il avait 
l’obligation de parler sans arrêt, aux arbres, aux pierres, aux 
nuages, mais bien entendu aussi aux chèvres et à Tenn.)

Article 3 : Le vendredi est jeûné.

Article 4 : Le dimanche est chômé. A dix-neuf heures, le 
samedi, tout travail doit cesser dans Fîle, et les habitants 
doivent revêtir leurs meilleurs vêtements pour le dîner. Le 
dimanche matin à dix heures, ils se réuniront dans le temple 
pour la prière. (Dans ces lois, Robinson ne pouvait pas s’em
pêcher de faire comme si l’île avait de nombreux habitants. 
En effet, il lui paraissait absurde de faire des lois pour un 
homme seul. Et puis il se disait que peut-être, un jour, le 
hasard lui amènerait un ou plusieurs compagnons...)

Article 5 : Seul le gouverneur est autorisé à fumer la pipe. 
Mais seulement une fois par semaine, le dimanche après-midi 
après le déjeuner.

(Il avait découvert depuis peu l’usage et l’agrément de la 
pipe de porcelaine du capitaine van Deyssel. Malheureuse
ment la provision de tabac du barillet ne durerait qu’un 
temps, et il s’efforçait de la prolonger autant que possible.)

(il s’accorda quelques instants de réflexion avant de dé
terminer les peines qui frapperaient ceux qui n’observeraient 
pas ces lois. Il fit quelques pas en direction de la porte qu’il 
ouvrit toute grande. Comme la nature était belle! Le feuilla
ge des arbres faisait comme une mer verte que le vent agi
tait et qui se mêlait au loin avec la ligne bleue de l’Océan. 
Plus loin encore il n’y avait que le ciel absolument bleu et
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синього, безхмарного неба. Але ні! Зовсім не абсолютно 
синього! Робінзон здригнувся, побачивши, як з боку ве
ликого пляжа підіймається хмаринка білого диму. Бо ж 
він був цілком певен, що не залишав ніякого запаленого 
вогню у тому боці. Невже у нього гості? Він зірвав зі стіни 
рушницю, кисет с порохом, торбинку з кулями та підзор
ну трубу. Потім свистом підізвав Тенна та заглибився в 
гущавину підліску, уникаючи прямої дороги, що вела від 
печери до берега.

Три довгих піроги, з поплавками та балансирами, бу
ло витягнено на сухий пісок. Приблизно сорок чоловіків 
стояли у колі навкруги вогню, звідки підіймався стовп важ
кого диму, густого та білого. Робінзон у підзорну трубу 
впізнав, що це арауканці типу «costinos», чи узбережні 
грізні індіанці з берегів Чилі. Цей народ вистояв перед 
загарбниками-інками, потім завдав кривавих поразок 
іспанським конкістадорам. Маленькі, кремезні, вони бу
ли одягнені у грубі шкіряні фартухи. їх плескаті обличчя 
з надзвичайно широко розставленими очима здавалися ще 
дивовижнішими завдяки звичаю повністю вищипувати 
собі брови. У всіх було чорне волосся, дуже довге, яким 
вони гордовито потрясали при кожній нагоді. Робінзон по
знайомився з ними під час своїх частих поїздок у Темуко, 
їхню столицю. Він знав, що коли спалахне новий конфлікт 
з іспанцями, жодна біла людина не знайде в них пощади.

Невже ж вони подолали на своїх пірогах весь величез
ний простір від берегів Чилі до Сперанци? То було не так 
вже й неможливо, враховуючи їхню репутацію досвідче
них мореходів. Однак більш ймовірно, що вони обжили 
той чи інший з островів Хуан-Фернандес — і Робінзон 
відразу подумав, як йому пощастило, що він не потрапив 
до їхніх рук, бо його неодмінно взяли б у рабство або 
навіть вбили!

Завдяки розповідям, які він чув в Арауканїї, Робінзон 
відгадав зміст церемонії, що зараз відбувалася на березі. 
Стара жінка, худорлява та розхристана, походжала туди- 
сюди, хитаючись, у колі чоловіків. Вона наближалася до 
вогню, кидала в нього жменю порошку та жадібно вдиха-
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sans nuages. Mais non! Pas absolument bleu! Robinson sur
sauta en voyant du côté de la grande plage s’élever un nua
ge de fumée blanche. Pourtant il était bien sûr de n’avoir 
laissé aucun feu allumé de ce côté-là. Aurait-il des visiteurs? 
H alla décrocher du mur un fusil, une poire à poudre, une 
bourse de balles et la longue-vue. Puis il siffla Tenn et s’en
fonça dans l’épaisseur du taillis en évitant la voie directe qui 
menait de la grotte au rivage.

Trois longues pirogues à flotteurs et balanciers étaient 
tirées sur le sable sec. Une quarantaine d’hommes faisaient 
cercle debout autour d’un feu d ’où montait un torrent de 
fumée lourde, épaisse et blanche. Robinson reconnut à la 
longue-vue des Araucans du type costinos, redoutables In
diens de la côte du Chili. Ce peuple avait tenu en échec les 
envahisseurs incas, puis il avait infligé de sanglantes défai
tes aux conquistadores espagnols. Petits, trapus, ils étaient 
vêtus d’un grossier tablier de cuir. Leur visage large aux yeux 
extraordinairement écartés était rendu plus bizarre encore par 
l’habitude qu’ils avaient de s’épiler complètement les sour
cils. Ils avaient tous une chevelure noire, très longue, qu’ils 
secouaient fièrement à toute occasion. Robinson les connais
sait par les fréquents voyages qu’il avait faits à Temuco, leur 
capitale. Il savait que si un nouveau conflit avec les Espa
gnols avait éclaté, aucun homme blanc ne trouverait grâce à 
leurs yeux.

Avaient-ils effectué sur leurs pirogues l’énorme traversée 
des côtes du Chili à Speranza? Ce n’était pas impossible à 
en juger par leur réputation de marins émérites. Mais il était 
plus probable qu’ils avaient colonisé l’une ou l’autre des îles 
Juan Fernandez — et Robinson pensa aussitôt qu’il avait eu 
de la chance de ne pas avoir été jeté entre leurs mains, car il 
aurait été à coup sûr réduit en esclavage, ou peut-être même 
massacré!

Grâce à des récits qu’il avait entendus en Araucanie, il 
devinait le sens de la cérémonie qui se déroulait actuellement 
sur le rivage. Une vieille femme, maigre et échevelée, allait 
et venait en chancelant au milieu du cercle formé par les 
hommes. Elle s’approchait du feu, y jetait une poignée de
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ла важкий білий дим, що відразу ж підіймався над багат
тям. Потім вона зверталася до індіанців, що стояли не
рухомо, та, здавалося, оглядала їх, крок за кроком, зу
пиняючись то перед одним, то перед іншим. Потім вона 
поверталася до багаття, і процедура поновлювалася.

Це була чаклунка, якій доручили знайти серед індіанців 
того, хто винен у якомусь нещасті, що трапилося у пле
мені — хворобі, незрозумілій смерті, чи просто пожежі, 
бурі, поганім врожаї... І зненацька вона обрала свою жер
тву. Її довга худа рука простягнулася до одного з чоловіків, 
а її широко роззявлені вуста вивергли прокльони, яких Ро- 
бінзон не чув. Індіанець, на якого вказала чаклунка, ки
нувся долілиць на землю, його трусило від жаху. Один з 
індіанців наблизився до нього. Він підвів своє мачете — 
великий ніж, яким вони користувались водночас як зброєю 
чи як знаряддям, та перш за все розрізав на нещасному 
фартух. Потім він почав наносити йому удари, відокрем
люючи голову, потім руки та ноги. Нарешті, шість шматків 
тіла жертви кинули у вогонь, і дим відразу зробився чор
ним.

Індіанці розійшлися з кола та попрямували до човнів. 
Шестеро з них взяли бурдюки та подалися до лісу. Робін- 
зон швидко відступив під дерева, так, щоб люди, що за
полонили його острів, не зникали з очей. Якщо б вони 
викрили ознаки його присутності на острові, то могли пу
ститися за ним наздогін і йому важкувато було б уникну
ти небажаної зустрічі. Але, на щастя, найближче джерело 
води знаходилось на узліссі, і індіанцям не знадобилося 
заходити далеко углиб острова. Вони наповнили бурдю
ки, котрі носили удвох, підвісивши на жердинах, і попря
мували до пірог, де вже зайняли свої місця їхні товариші. 
Чаклунка примостилася на чомусь подібному до почес
ного сидіння, розташованому на кормі одного з двох 
човнів.

Коли піроги зникли за скелями, Робінзон наблизився 
до багаття. Там ще можна було відрізнити останки люди
ни, так жорстоко вбитої за те, що її визнали винною у
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poudre, et respirait avidement la lourde fumée blanche qui 
s’élevait aussitôt. Puis elle se tournait vers les Indiens im
mobiles, et elle paraissait les passer en revue, pas à pas, s’ar
rêtant devant celui-ci, puis devant celui-là. Ensuite elle re
venait près du foyer et le manège recommençait.

Il s’agissait d’une sorcière qu’on avait chargée de trou
ver parmi les Indiens lequel était responsable d’un malheur 
quelconque qui avait frappé la tribu — maladie, mort inex
plicable, ou simplement incendie, orage, mauvaise récolte... 
Et tout à coup, elle choisit en effet sa victime. Son long bras 
maigre se tendit vers l’un des hommes, tandis que sa bou
che grande ouverte proférait des malédictions que Robinson 
n’entendait pas. L’Indien désigné par la sorcière se jeta à plat 
ventre sur le sol, secoué de grands frissons de terreur. L’un 
des Indiens marcha vers lui. Il leva sa machette — un grand 
couteau qui leur sert d’arme et d’outil à la fois — et fit 
d’abord voler le tablier du misérable. Puis il l’abattit sur lui 
à coups réguliers, détachant sa tête, puis ses bras et ses jam
bes. Enfin les six morceaux de la victime furent portés dans 
le feu dont la fumée aussitôt devint noire.

Les Indiens avaient rompu le cercle et se dirigeaient vers 
les embarcations. Six d’entre eux en sortirent des outres et 
se dirigèrent vers la forêt. Robinson s’enfonça rapidement 
sous les arbres sans perdre de vue les hommes qui envahis
saient son domaine. S’ils venaient à découvrir des traces de 
sa vie dans l’île, ils pourraient se lancer à sa poursuite, et il 
leur échapperait difficilement. Mais heureusement le premier 
point d’eau se trouvait à la lisière de la forêt, et les Indiens 
n’eurent pas à s’enfoncer bien avant dans l’île. Ils rempli
rent les outres qu’ils portaient à deux, suspendues à une 
perche, et ils se dirigèrent vers les pirogues où leurs compa
gnons avaient pris place. La sorcière était accroupie sur une 
sorte de siège d’apparat placé à l’arriére d’un des deux ba
teaux.

Lorsque les pirogues eurent disparu derrière les falaises, 
Robinson s’approcha du bûcher. On y distinguait encore les 
restes de l’homme si cruellement sacrifié, parce qu’il avait
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якійсь неприємності. А тоді повернувся Робінзон до сво
го губернаторського будинку, сповнений страху, відрази 
та смутку, і знов заходився редагувати закони острова Спе- 
ранца.

Стаття б: Острів Сперанца проголошується форте
цею. Він знаходиться під командою губернатора, який 
приймає звання генерала. Гасіння вогнів через годину 
після заходу сонця обов’язкове...

Протягом наступних місяців Робінзон спорудив нав
коло свого будинку та входу до печери тин з бійницями, 
вхід до якого, у свою чергу, захищав рів завширшки два 
метри та глибиною три. Обидві рушниці та пістолет він 
поклав — зарядженими — на край трьох центральних 
бійниць. У разі нападу Робінзон міг примусити атакую
чих повірити, що він — не єдиний захисник фортеці. Абор
дажна шабля та сокира також лежали в нього під рукою, 
але було мало ймовірно, щоб дійшло до рукопашної, ос
кільки він розмістив на підходах до рову різноманітні пас
тки. Спочатку це був ряд воронок, розташованих у шахо
вому порядку, на їхнім дні було встромлено кілки з 
загостреними та обпаленими вогнем кінцями, покриті 
зверху пучками трави, покладеної на тонких ґратах з оче
рету. Потім він закопав у землю на тім місці, де мусили б 
певно зібратися нападники, перш ніж іти на приступ, два 
барила з порохом, — вони мали ґніт з клоччя, що дозво
ляло висаджувати їх у повітря на відстані. Нарешті, він 
зробив містки, що забезпечували перехід через рів, — ру
хомі, так що їх можна було забирали зсередини фортеці.

Щовечора, перш ніж просурмити сигнал до гасіння 
вогнів, він робив обхід у супроводі Тенна, який, здавало
ся, розумів, яка небезпека загрожує Сперанці та її мешка
нцям. Потім він розпочинав процедуру замикання фортеці. 
Кам’яні блоки підкочувались на заздалегідь розраховані 
місця з тим, щоб можливі нападники були змушені пря
мувати до воронок. Звідний місток прибирався, всі вихо
ди барикадувались, та подавався сигнал до гасіння вогнів. 
Після цього Робінзон готував обід, накривав на стіл у своє-
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été déclaré responsable de quelque calamité. Et ce fut plein 
de peur, de dégoût et de tristesse que Robinson regagna sa 
maison de gouverneur où il se remit à la rédaction des lois 
de Speranza.

Article 6 : L’île de Speranza est déclarée place fortifiée. 
Elle est placée sous le commandement du gouverneur qui 
prend le grade de général. Le couvre-feu est obligatoire une 
heure après le coucher du soleil...

Durant les mois qui suivirent, Robinson éleva autour de 
sa maison et de l’entrée de la grotte une enceinte à créneaux 
dont l’accès était lui-même défendu par un fossé de deux 
mètres de large et de trois mètres de profondeur. Les deux 
fusils et le pistolet étaient posés — chargés — sur le bord 
des trois créneaux du centre. En cas d’attaque, Robinson 
pourrait faire croirë aux assaillants qu’il n’était pas le seul 
défenseur de la forteresse. Le sabre d’abordage et la hache 
étaient également à portée de la main, mais il était peu pro
bable qu’un corps à corps se produisît, car il sema de pièges 
l’approche du fossé. Ce fut d’abord une série d’entonnoirs 
disposés en quinconce au fond desquels était planté un pieu 
aiguisé au feu et que recouvraient des touffes d’herbe posées 
sur une mince claie de joncs. Ensuite il enfouit dans le sol à 
l’orée de la forêt, là où logiquement d’éventuels assaillants 
se rassembleraient avant d’attaquer, deux tonneaux de pou
dre qu’un cordon d’étoupe permettait de faire exploser à 
distance. Enfin il fit en sorte que la passerelle qui permet
tait de franchir le fossé fût mobile et qu’on pût la manœu
vrer de l’intérieur de la forteresse.

Chaque soir, avant de sonner le couvre-feu avec sa trom
pe, il faisait une ronde, accompagné de Tenn qui paraissait 
avoir compris le danger qui menaçait Speranza et ses habi
tants. Puis on procédait à la fermeture de la forteresse. Des 
blocs de pierre étaient roulés à des emplacements calculés 
afin que d’éventuels assaillants fussent obligés de se diriger 
vers les entonnoirs. La passerelle-pont-levis était retirée, on 
barricadait toutes les issues, et le couvre-feu était sonné.
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му затишному будинку та заходив до печери. Звідти він 
виходив через кілька хвилин, вмитий, надушений, приче
саний, з підстриженою бородою, одягнений у свій гене
ральський мундир. Нарешті, при світлі канделябра зі 
свічками, зробленими зі смоли, він без поспіху обідав під 
закоханим та поважним поглядом Тенна.

* * *

За цим періодом інтенсивної військової діяльності по
чалися рясні дощі. Треба було багато чого налагодити вдо
ма, на дорогах та в загонах, пошкоджених струменями во
ди. Потім знову прийшла пора збирати врожай злаків. Він 
був такий багатий, що знадобилося осушити й вичистити 
другу печеру неподалік від великої, котру запаси зерна 
вже переповнювали. На цей раз Робінзон не відмовив собі 
у приємності спекти та з’їсти хліб, вперше відтоді, як осе
лився на острові.

Цей достаток злаків незабаром породив проблему бо
ротьби з пацюками. Гризуни насправді, мабуть, розмно
жувалися в міру того, як зростали запаси провізії, здатної 
їх нагодувати, а оскільки Робінзон мав намір накопичува
ти врожай за врожаєм, доки вистачить снаги, то й проти 
гризунів він мусив вести сувору боротьбу.

Певний різновид грибів, червоних з жовтими крапка
ми, був, мабуть, отруйним, тому що кілька кіз подохли 
після того, як спробували їхні шматочки, змішані з тра
вою. Робінзон вичавив з них коричнюватий сік Tà умочив 
у ньому пшеничні зерна. Потім він розсипав отруєне зер
но по тих стежках, де звичайно бігали пацюки. Вони ску
штували й навіть не захворіли. Тоді він влаштував клітин
ки, куди звірятка провалювались крізь пастку. Але йому 
знадобились би тисячі подібних клітинок, до того ж, 
впійманих звірят необхідно було топити, а це так' огид
но — занурювати клітинку у воду струмка та стежити за 
їх агонією...

Якось Робінзонові довелося бути свідком завзятого дво
бою між пацюками. Глухі та сліпі до всього, що їх оточу
вало, обидві тварини, зчепившись, каталися по землі з
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Alors Robinson préparait le dîner, mettait le couvert dans sa 
belle maison, et se retirait dans la grotte. Il en ressortait 
quelques minutes plus tard, lavé, parfumé, peigné, la barbe 
taillée, vêtu de son habit de général. Enfin à la lueur d’un 
candélabre hérissé de baguettes enduites de résine, il dînait 
lentement sous le regard passionné et attentif de Tenn.

* * *

A cette période d’activité militaire intense succédèrent 
des pluies abondantes. Il fallut faire de nombreuses répara
tions dans la maison, les chemins et les corrals endommagés 
par le ruissellement des eaux. Puis ce fut à nouveau la ré
colte des céréales. Elle fut si abondante qu’il fallut nettoyer 
et sécher une autre grotte non loin de la grande grotte qui 
commençait à déborder de grains. Cette fois, Robinson ne se 
refusa pas la joie de faire du pain, le premier qu’il mangeait 
depuis son installation dans l’île.

Cette abondance de céréales posa bientôt le problème de 
la lutte contre les rats. Les rongeurs en effet paraissaient se 
multiplier d’autant que les provisions qui pouvaient les nour
rir augmentaient elles-mêmes, et, puisque Robinson avait 
l’intention d’entasser récolte sur récolte aussi longtemps qu’il 
en aurait la force, il fallait sévir contre les rongeurs.

Certains champignons rouges à pois jaunes devaient être 
vénéneux, car plusieurs chevreaux étaient morts après en 
avoir brouté des fragments mêlés à l’herbe. Robinson en tira 
un jus brunâtre dans lequel il fit tremper des grains de blé. 
Puis il répandit ces grains empoisonnés sur les passages ha
bituels des rats. Ils s’en régalèrent et ne furent même pas 
malades. Il construisit alors des cages dans lesquelles la bête 
tombait par une trappe. Mais il aurait fallu des milliers de 
cages de ce genre, et puis il devait ensuite noyer les bêtes 
prises, et c’était horrible d’enfoncer la cage dans l’eau de la 
rivière et d’assister à leur agonie.

Un jour, Robinson fut témoin d’un duel furieux que se 
livraient deux rats. Aveugles et sourds à tout ce qui les en
tourait, les deux bêtes nouées roulaient sur le sol avec des 
piaillements rageurs. Finalement elles s’égorgèrent l’une

47



гнівним пищанням. Нарешті вони, вчепившись одне од
ному у горло, померли, а все-ж таки не розтиснули своїх 
обійм. Порівнявши їх тушки, Робінзон зрозумів, що вони 
належать до двох різних порід пацюків. Одна, густо-чор
на, округла та короткошерста, у всіх відношеннях була 
схожа на тих, яких Робінзонові доводилось бачити на ко
раблях під час подорожей. Друга була сіра, довша, з мох
натішою шкіркою, дуже схожа на польових мишей, що зу
стрічалися на луках острова. Робінзон незабаром збагнув, 
що перший рід походив з загиблої «Віргінії» та розплоди
вся завдяки запасам злаків, а другий рід споконвіку жив 
на острові. Напевно, обидва різновиди мали кожен свою 
територію та джерела спожитку. Робінзон виявив це, ко
ли якось звечора пустив на луки чорного пацюка, якого 
перед тим спіймав у печері. Довгий час тільки здригання 
трави вказувало на те, що там розгортається безпощадне 
полювання. Потім Робінзон здаля побачив, як біля 
підніжжя однієї з дюн посипався пісок. Коли він набли
зився, від чорного пацюка не залишилось нічого, крім 
уривків шерсті та шматків шкіри.

Тоді він розсипав на луках два мішки зерна та насипав 
вузеньку смужку від печери до лук. Ця важка жертва мог
ла виявитись марною. Але сталося інакше. Як тільки на
стала ніч, чорні пацюки з’явились поживитися зерном, яке, 
без сумніву, вважали своєю власністю. Сірі об’єднались, 
щоб відбити цю несподівану пошесть. Зав’язадася битва. 
По всіх луках немов бурею здіймало фонтанчики піску, 
пари бійців котилися, немов живі м’ячі, і відчайдушне пи
щання було чути над землею.

Результат битви можна було передбачити. Тварина, що 
б’ється на території супротивника, майже завше зазнає по
разки. В той день всі чорні пацюки загинули.

*  *  *

Робінзон ніколи не відрізнявся кокетством та не дуже 
любив дивитися у дзеркало. Однак йому так давно не до-
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l’autre et moururent sans desserrer leur étreinte. En compa
rant les deux cadavres, Robinson s’aperçut qu’ils apparte
naient à deux variétés différentes de rats. L’un très noir, rond 
et pelé, était semblable en tous points à ceux qu’il avait eu 
l’habitude de voir sur tous les navires où il avait navigué. 
L’autre gris, plus allongé et de poil plus épais, assez sem
blable aux mulots des champs, se rencontrait dans les prai
ries de l’île. Robinson comprit bientôt que la première espè
ce provenait de l’épave de La Virginie et avait proliféré grâce 
aux réserves de céréales, tandis que l’autre espèce avait tou
jours vécu dans l’île. Les deux espèces paraissaient avoir 
leurs territoires et leurs ressources bien séparés. Robinson 
s’en aperçut en lâchant un soir dans la prairie un rat noir qu’il 
venait de capturer dans la grotte. Longtemps les herbes fré
missantes indiquèrent seules qu’une chasse sans pitié était 
en train de se dérouler. Puis ce fut le sable au pied d’une dune 
que Robinson vit jaillir à quelque distance. Quand il arriva, 
il ne restait du rat noir que des touffes de poil et des lam
beaux de chair.

Alors, il répandit deux sacs de grain dans la prairie après 
en avoir semé une mince traînée depuis la grotte jusque-là. 
Ce lourd sacrifice risquait d’être inutile. Il ne le fut pas. Dès 
la tombée de la nuit, les noirs vinrent en foule récupérer le 
grain qu’ils considéraient sans doute comme leur propriété. 
Les gris se réunirent pour repousser cette soudaine invasion. 
La bataille éclata. Sur toute la prairie, une tempête parais
sait soulever des petits jets de sable. Les couples de lutteurs 
roulaient comme des boulets vivants, tandis qu’un énorme 
piaillement montait du sol.

L’issue du combat était prévisible. Un animal qui se bat 
sur le territoire de son adversaire est presque toujours vain
cu. Ce jour-là, tous les rats noirs périrent.

* * *

Robinson n’avait jamais été coquet et il n’aimait pas 
particulièrement se regarder dans les glaces. Pourtant cela ne 
lui était pas arrivé depuis si longtemps qu’il fut tout surpris
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водилося цього робити, що якось, діставши дзеркало з 
скрині, перевезеної з «Віргінії», він вельми здивувався, 
побачивши власне обличчя. В цілому він не так вже й 
змінився, хіба що борода відросла та численні нові змор
шки у зорили чоло. Але що його турбувало, — це власна 
серйозність, якийсь смуток, що ніколи його не залишав. 
Він спробував посміхнутися — і відчув ніби удар, коли 
зрозумів, що цс йому не вдалося. Скільки він не приму
шував себе щосили прищулити очі, трохи підняти куточ
ки рота — дарма, він розучився посміхатися. Йому здава
лося, що в нього тепер дерев’яне обличчя, нерухома маска, 
застигла в похмурім виразі.

Розміркувавши, він нарешті зрозумів, що з ним стало
ся. Все через самотність. Задовго вже йому не було до ко
го посміхатися, ось він і розучився; коли хотів посміхну
тися, м’язи його не слухались. Він розглядав у дзеркалі 
свою сувору та жорстку подобу, і серце його стискав сум. 
Отже, на цьому острові він мав усе необхідне, їжу та на
пої, дім, ліжко, щоб спати, але нікого, щоб посміхатися, і 
тому обличчя його немов заледеніло.

Тоді, опустивши очі, він побачив Тенна. Робінзон по
думав, чи те йому не сниться? Собака відверто намагався 
йому посміхнутися! Його паща трохи відкрилася з одно
го боку, так що з-під чорної губи показався подвійний ряд 
іклів. Водночас пес потішно схилив голову набік, і його 
очі горіхового кольору іронічно зіщулились.

Робінзон взяв у обидві руки його велику волохату го
лову, і повіки його зволожніли від сильного щему, а не
відчутне тремтіння охопило м’язи його губ. Тенн продов
жував гримасувати, і Робінзон жадібно дивився на нього, 
щоб знов навчитися посмішці.

З того дня це стало в них чимось схожим на гру. Робі
нзон зненацька припиняв свою роботу, чи полювання, чи 
прогулянку по пляжу та лагідно обхоплював Тенна, а пес 
посміхався до нього на свій манір, тоді обличчя Робінзо- 
на зм’якшувалось, оживало, він мало-помалу починав у 
свою чергу посміхатися.
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un jour en sortant un miroir d’un des coffres de La Virginie 
de revoir son propre visage. En somme il n’avait pas telle
ment changé, si ce n’est peut-être que sa barbe avait allongé 
et que de nombreuses rides nouvelles sillonnaient son visa
ge. Ce qui l’inquiétait tout de même, c’était l’air sérieux qu’il 
avait, une sorte de tristesse qui ne le quittait jamais. Il es
saya de sourire. Là, il éprouva comme un choc en s’aperce
vant qu’il n’y arrivait pas. Il avait beau se forcer, essayer à 
tout prix de plisser ses yeux et de relever les bords de sa 
bouche, impossible, il ne savait plus sourire. Il avait l’im
pression maintenant d’avoir une figure en bois, un masque 
immobile, figé dans une expression maussade. A force de 
réfléchir, il finit par comprendre ce qui lui arrivait. C’était 
parce qu’il était seul. Depuis trop longtemps il n’avait per
sonne à qui sourire, et il ne savait plus; quand il voulait sou
rire, ses muscles ne lui obéissaient pas. Et il continuait à se 
regarder d’un air dur et sévère dans la glace, et son cœur se 
serrait de tristesse. Ainsi il avait tout ce qu’il lui fallait sur 
cette île, de quoi boire et manger, une maison, un lit pour 
dormir, mais pour sourire, personne, et son visage en était 
comme glacé.

C’est alors que ses yeux s’abaissèrent vers Tenn. Robin
son rêvait-il? Le chien était en train de lui sourire! D’un seul 
côté de sa gueule, sa lèvre noire se soulevait et découvrait 
une double rangée de crocs. En même temps, il inclinait 
drôlement la tête sur le côté, et ses yeux couleur de noisette 
se plissaient d’ironie. Robinson saisit à deux mains la gros
se tête velue, et ses paupières se mouillèrent d’émotion, ce
pendant qu’un tremblement imperceptible faisait bouger les 
commissures de ses lèvres. Tenn faisait toujours sa grimace, 
et Robinson le regardait passionnément pour réapprendre à 
sourire.

Désormais, ce fut comme un jeu entre eux. Tout à coup, 
Robinson interrompait son travail, ou sa chasse, ou sa pro
menade sur la grève, et il fixait Tenn d’une certaine façon. 
Et le chien lui souriait à sa manière, Cependant que le visa
ge de Robinson redevenait souple, humain et souriait peu à 
peu à son tour.
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*  *  *

Робінзон далі розбудовував та обживав свій острів, і 
день у день його праця та обов’язки ставали все числен
нішими. Наприклад, ранок він починав з туалету, потім 
читав кілька сторінок з Біблії, а пізніше робив перевірку 
перед щоглою, на якій підіймав англійський прапор. Далі 
йшло відкриття фортеці. Звідний міст перекидався через 
рів, звільнялися виходи, що були закупорені камінням. 
День починався з доїння кіз, потім Робінзон мав навіда
тися у штучний заповідник, що влаштував на піщаній га
лявині. Там він вирощував дику ріпу, люцерну, та ще за
сіяв ділянку ячменю для харчування родини чилійських 
зайців, котрі раніш мешкали у багатьох куточках острова. 
Це був різновид, який називають «агуті», зайці з довгими 
лапами, короткими вухами, дуже крупні.

Пізніше він перевіряв рівень води у прісноводному 
сажку, де плодилися форель та коропи. Близько полудня 
вони з Тенном нашвидкуруч перехоплювали чого-небудь, 
недовго відпочивали, і Робінзон вбирався у повну гене
ральську форму, щоб розпочати виконання післяполуден- 
них офіційних обов’язків. Він мав здійснити перепис мор
ських черепах, з котрих кожна мала свій реєстраційний 
номер, відкрити рух по мосту з ліан, відважно перекину
тому через ущелину глибиною сто метрів у глухому тро
пічному лісі, завершити будову хатки з папороті на узліссі, 
що оточувало берег бухти, яка мала стати зручним спо
стережним постом для того, щоб стежити за морем, зали
шаючись непомітним, та притулком зеленого й свіжого за
тишку в найспекотніші години дня.

Часто відчував Робінзон, що з нього досить усіх цих 
старань та обов’язків. Він питав себе, для кого та для чо
го це робить, але відразу ж згадував про небезпеку безді
яльного життя, про багнюку пекарі, куди він ризикував 
знову потрапити, якщо б піддався лінощам, і знову ста
ранно брався до роботи.

52



*  *  *

Robinson ne cessait d’organiser et de civiliser son île, et 
de jour en jour il avait davantage de travail et des obliga
tions plus nombreuses. Le matin par exemple, il commençait 
par faire sa toilette, puis il lisait quelques pages de la Bible, 
ensuite il se mettait au garde-à-vous devant le mât où il fai
sait ensuite monter le drapeau anglais. Puis avait lieu l’ouver
ture de la forteresse. On faisait basculer la passerelle par
dessus le fossé et on dégageait les issues bouchées par les 
rochers. La matinée commençait par la traite des chèvres, 
ensuite il fallait visiter la garenne artificielle que Robinson 
avait établie dans une clairière sablonneuse. Là, il cultivait 
des navets sauvages, de la luzerne et un carré d’avoine pour 
retenir une fairiille de lièvres chiliens qui vivaient sans cela 
dispersés dans l’île. C’était ce qu’on appelle des agoutis, des 
lièvres hauts sur pattes, très gros et avec des oreilles cour
tes.

Plus tard, il vérifiait le niveau des viviers d’eau douée où 
prospéraient des truites et des carpes. A la fin de la mati
née, il mangeait rapidement avec Tenn, faisait une petite sies
te et se mettait en grand uniforme de général pour remplir 
les obligations officielles de l’après-midi. Il devait faire le 
recensement des tortues de mer qui avaient chacune leur 
numéro de matricule, inaugurer un pont de lianes audacieu
sement jeté par-dessus un ravin de cent pieds de profondeur 
en pleine forêt tropicale, achever la construction d’une hut
te de fougères à la lisière de la forêt bordant le rivage de la 
baie qui serait un excellent poste d’affût pour surveiller la 
mer sans être vu, et une retraite d’ombre verte et fraîche 
pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Souvent Robinson en avait assez de tous ces travaux et 
de toutes ces obligations. Il se demandait à quoi et à qui cela 
servait, mais aussitôt il se souvenait des dangers de l’oisive
té, de la souille des pécaris où il risquait de retomber s’il 
cédait à la paresse, et il se remettait activement au travail.
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*  *  *

Починаючи з перших днів, Робінзон використовував 
печеру в центрі острова для зберігання всього найцін
нішого: урожаю злаків, сушених фруктів та м’яса, ще глиб
ше — скрині з одягом, інструменти, зброя, золото та, 
наприкінці, у найвіддаленішій частині, барила з чорним 
порохом, яких вистачило б, щоб висадити у повітря весь 
острів. Він давно вже не відчував необхідності у полю
ванні з рушницею, але все ж був задоволений тим, що має 
цей порох у своєму розпорядженні: це надавало йому впе
вненості та викликало почуття зверхності.

Однак він жодного разу не спробував дослідити гли
бини печери, і часом з цікавістю думав про це. За барила
ми з порохом тунель тягнувся далі на зразок кишки з кру
тим ухилом; туди він якось вирішив дістатися, щоб поди
витись, до чого це його призведе.

Дослідженню заважала одна істотна перешкода, а са
ме освітлення. Робінзон мав у своєму розпорядженні ли
ше смолоскипи зі смолистої деревини. Ллє пробиратись 
по дну печери зі смолоскипом — отже ризикувати, що ба
рила злетять у повітря, тим більше, що порох напевно десь 
просипався на землю. Була ще проблема диму, який швид
ко зробив би повітря непридатним для дихання. Якийсь 
час він мав намір пробити колодязь для провітрювання та 
освітлення у глибині печери, але товща скелі не дозволи
ла реалізувати цей проект. Залишалось, таким чином, ли
ше одне рішення: примиритися з темрявою та постарати
ся звикнути до неї. Так ось він і пробрався якомога глибше, 
прихопивши з собою кукурудзяні коржики та глечик з ко
зячим молоком, а там трохи почекав.

Абсолютний спокій панував довкола нього. Він знав, 
що сонце зараз хилиться до горизонту. А втім, вхід у пе
черу був розташований так, що у якусь мить проміння со
нця, що заходить, опиниться точно на осі тунелю. На се
кунду печера має бути освітлена до самого дна. Це й 
трапилося дійсно, хоч тривало не довше, ніж спалах бли
скавки. Але цього вистачило, щоб Робінзон зрозумів, що 
перший день скінчився.
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*  *  *

Dés les premiers jours, il s’était servi de la grotte du 
centre de ГПе pour mettre à l’abri ce qu’il avait de plus pré
cieux : ses récoltes de céréales, ses conserves de fruits et de 
viande, plus au fond ses coffres de vêtements, ses outils, ses 
armes, son or, et enfin, dans la partie la plus reculée, ses 
tonneaux de poudre noire qui auraient suffi à faire sauter 
toute l’île. Depuis longtemps, il n’avait plus besoin de chas
ser au fusil, mais il était content d’avoir toute cette poudre 
à sa disposition : ça le rassurait et ça lui donnait le sentiment 
de sa supériorité.

Pourtant il n’avait jamais entrepris l’exploration du fond 
de la grotte, et il y pensait parfois avec curiosité. Derrière 
les tonneaux de poudre, le tunnel se poursuivait par une sor
te de boyau en pente raide où il décida un jour de s’engager 
pour voir jusqu’où cela le mènerait.

L’exploration présentait une difficulté majeure, celle de 
l’éclairage. Il ne disposait que de torches de bois résineux. 
Mais s’avancer dans le fond de la grotte avec une torche, 
c’était courir le risque de faire sauter les tonneaux, d’autant 
plus qu’il devait y avoir des traces de poudre par terre. Il y 
avait aussi le problème de la fumée qui aurait vite rendu l’air 
irrespirable. Il songea un moment à percer une cheminée 
d’aération et d’éclairage au fond de la grotte, mais la nature 
de la roche rendait ce projet irréalisable. Il n’y avait donc 
qu’une seule solution : accepter l’obscurité et tâcher de s’y 
habituer. Il s’enfonça donc le plus loin qu’il put avec une pro
vision de galettes de maïs et un pichet de lait de chèvre, et 
il attendit.

Le calme le plus absolu régnait autour de lui. Il savait que 
le soleil était en train de baisser à l’horizon. Or l’ouverture 
de la grotte était ainsi placée qu’à un certain moment les 
rayons du soleil couchant se trouveraient exactement dans 
l’axe du tunnel. Pendant une seconde, la grotte allait être 
éclairée jusqu’au fond. C’est ce qui se produisit en effet, 
pendant la durée d’un éclair. Mais c’en était assez pour que 
Robinson sût que sa première journée s’achevait.
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Він заснув, з’їв сухар, знову заснув, випив молока. Та 
раптом блискавка спалахнула ще раз. Минуло двадцять 
чотири години, але Робінзонові вони пролетіли як сон. Він 
майже загубив уяву про час. Наступні двадцять чотири 
години промайнули ще швидше, і Робінзон вже не розумів, 
чи він спить, чи ні.

Нарешті він вирішив підвестися та попрямувати до 
кінця печери. Йому недовго довелося іти напомацки, щоб 
знайти те, що шукав: отвір колодязя, вертикального та ду
же вузького. Він відразу ж зробив кілька спроб просковз- 
нути туди. Стінки «кишки» були гладкі, немов шкіра, але 
діра була таки вузька, бо він спустився по пояс і застряв. 
Тоді йому спало на думку зняти весь одяг та намастити 
все тіло кислим молоком, яке залишалося на дні глечика. 
Потім він пірнув у горловину головою вперед, і на цей 
раз почав сковзати, повільно, але неухильно, немов жаб
ка у шлунку змії, що її проковтнула.

Він м’якенько приземлився у якійсь теплій ніші, дно 
якої прийшлося точнісінько до форми його скрюченого 
тіла. Він влаштувався там, згорнувшись калачиком, підтя
гнув коліна до підборіддя, схрестив щиколотки, поклав 
руки на ступні ніг. Йому було так хороше у тій позі, що 
він відразу ж заснув. Коли прокинувся, його чекав сюр
приз: темрява навкруги його побіліла! Він і надалі нічого 
не бачив, але тепер він був занурений у білий морок, а не 
чорний! А діра, де він таким чином укрився, була така 
затишна, така тепла, що йому мимоволі згадалася махін- 
ка. Йому здавалося, ніби він лежить на руках її, а вона 
його колише, співаючи. Батько Робінзона був чоловік ни
зькорослий та хворобливий, але мати була жінка огрядна, 
сильна та спокійна, вона ніколи не сердилась, але завжди 
відгадувала правду, ледве глянувши на своїх дітей»

Одного разу, коли вона з дітьми знаходилася на друго
му поверсі, а батько був відсутній, на складі нижнього по
верху почалася пожежа. Будинок був дуже старий, дере
в’яний, і вогонь поширювався з жахливою швидкістю. 
Маленький сукнар поквапом повернувся, він стогнав та
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Il s’endormit, mangea une galette, dormit encore, but du 
lait. Et tout à coup l’éclair se produisit à nouveau. Vingt- 
quatre heures s’étaient écoulées, mais pour Robinson elles 
avaient passé comme un rêve. Il commençait à perdre la 
notion du temps. Les vingt-quatre heures suivantes passèrent 
encore plus vite, et Robinson ne savait plus s’il dormait ou 
s’il demeurait éveillé.

Enfin il se décida à se lever et à se diriger vers le fond 
de la grotte. Il n’eut pas à tâtonner longtemps pour trouver 
ce qu’il cherchait : l’orifice d’une cheminée verticale et fort 
étroite. Il fît aussitôt quelques tentatives pour s’y laisser glis
ser. Les parois du boyau étaient lisses comme de la chair, 
mais le trou était si étroit qu’il y demeurait prisonnier à mi- 
corps. Alors il eut l’idée d’enlever tous ses vêtements et de 
se frotter tout le corps avec le lait caillé qui restait au fond 
du pichet. Puis il plongea tête la première dans le goulot, et, 
cette fois, il glissa lentement mais régulièrement, comme une 
grenouille dans le gosier du serpent qui l’avale.

Il arriva mollement dans une sorte de niche tiède dont le 
fond avait exactement la forme de son corps accroupi. Il s’y 
installa, recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés au 
menton, les mollets croisés, les mains posées sur les pieds. 
Il était si bien ainsi qu’il s’endormit aussitôt. Quand il se 
réveilla, quelle surprise! L ’obscurité était devenue blanche 
autour de lui! Il n’y voyait toujours rien, mais il était plon
gé dans du blanc et non plus dans du noir! Et le trou où il 
était ainsi tapi était si doux, si tiède, si blanc qu’il ne pou
vait s’empêcher de penser à sa maman. Il se croyait dans les 
bras de sa maman qui le berçait en chantonnant. Son père 
était un homme petit et maladif, mais sa mère était une gran
de femme, forte et calme, qui ne se fâchait jamais, mais qui 
devinait toujours la vérité rien qu’à regarder ses enfants.

Un jour qu’elle était au premier étage avec tous ses en
fants et que le père était absent, le feu se déclara dans le 
magasin du rez-de-chaussée. La maison était très vieille et 
toute en bois, et le feu s’y propagea avec une vitesse effrayan
te. Le petit drapier était revenu en hâte, et il se lamentait et
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метушився туди-сюди на вулиці, дивлячись, як палає його 
оселя разом з жінкою та дітьми. Раптом він побачив, як 
його дружина спокійно виходить зі сполохів полум’я й ди
му зі всіма дітьми, яких вона несла на плечах, на руках, 
на спині та в своєму фартусі. Ось такою й побачив її Ро- 
бінзон у глибині своєї печери, схожу на дерево, що хили
ться під тягарем плодів. А потім згадався вечір напере
додні свята Богоявлення. Вона місила тісто, у яке був 
схований біб, щоб назавтра визначити короля свята. Робі- 
нзону здавалося, що весь острів Сперанца перетворився 
на гігантський пиріг, а він сам був маленьким бобом, за
хованим глибоко під кірочкою.

Він зрозумів, що з цієї діри треба забиратися геть, як
що він не бажає залишитися тут назавжди. Він з зусиллям 
вирвався звідти та протиснувся крізь колодязь. Досягнув
ши підлоги печери, він напомацки знайшов свій одяг, зго
рнув у клубок і сунув під пахву, не гаючи часу на те, щоб 
вдягнутися. Його охопила тривога, бо біла імла навкруги 
нього не зникала. Невжеж він осліп? Хитаючись, він про
бирався до виходу, як раптом сонячне світло вдарило йо
му просто в обличчя. Стояла найспекотніша пора дня, го
дина, коли навіть ящірки шукають порятунку в затінку. 
Однак Робінзон трясся від холоду та підгортав стегна, ще 
вимазані кислим молоком. Він побіг, шукаючи порятунку, 
до своєї хати, ховаючи обличчя у долонях. Тенн скакав 
коло нього, щасливий, що знову бачить хазяїна, але за
смучений тим, що бачить його таким голим та слабким.

* * *

Робінзон ще не раз спускався у печерний колодязь, щоб 
знову відчути там безтурботний спокій свого дитинства. 
У нього з’явився звичай кожного разу зупиняти клепсид- 
ру, бо в глибині печери не було ані годинника, ані часу. 
Але йому було чогось ніяково, і він питав себе, чи ж то 
бува не неробство так тягне його туди, як колись приму
сило опуститися у багно.
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courait en tous sens dans la rue en voyant brûler sa maison 
avec sa femme et ses enfants. Tout à coup, il vit son épouse 
sortir tranquillement d ’un torrent de flammes et de fumée 
avec tous ses enfants qu’elle portait sur ses épaules, dans ses 
bras, sur son dos, pendus à son tablier. C’était ainsi que 
Robinson la revoyait au fond de son trou, comme un arbre 
pliant sous le poids de tous ses fruits. Ou alors, c’était le soir 
de la fête des Rois. Elle pétrissait la pâte dans laquelle était 
cachée la fève qui désignerait le roi de la fête le lendemain. 
Il semblait à Robinson que toute l’île de Speranza était un 
immense gâteau et qu’il était lui-même la petite fève cachée 
au fond de la croûte.

Il comprit qu’il fallait qu’il sorte de son trou s’il ne vou
lait pas y rester à tout jamais. Il s’en arracha avec peine et 
se hissa par le goulot. Parvenu au fond de la grotte il retrou
va à tâtons ses vêtements qu’il roula en boule sous son bras 
sans prendre le temps de se rhabiller. Il était inquiet parce 
que l’obscurité blanche persistait autour de lui. Serait-il de
venu aveugle? Il avançait en chancelant vers la sortie quand 
tout à coup la lumière du soleil le frappa en pleine figure. 
C’était l’heure la plus chaude de la journée, celle où même 
les lézards cherchent l’ombre. Pourtant Robinson grelottait 
de froid et serrait l’une contre l’autre ses cuisses encore 
mouillées de lait caillé. Il se sauva vers sa maison, la figure 
cachée dans ses mains. Tenn gambadait autour de lui, tout 
heureux de l’avoir retrouvé, mais déconcerté de le voir si nu 
et si faible.

* * *

Robinson redescendit plus d’une fois dans le trou de la 
grotte pour y retrouver la paix merveilleuse de son enfance. 
Il avait pris l’habitude d’arrêter chaque fois la clepsydre, 
parce qu’il n’y avait plus d’heure, ni d’emploi du temps au 
fond de la grotte. Mais il était troublé, et il se demandait si 
ce n’était pas la paresse qui l’y attirait, comme autrefois elle 
l’avait fait descendre dans la souille.
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Щоб позбавитися цих думок, він вирішив посіяти рис 
з тих мішків, що зберігав з найпершого дня. Річ у тім, що 
він завжди відступав перед важкою працею, пов’язаною з 
облаштуванням рисового лану. Насправді, рис може рос
ти лише під водою, і рівень води треба постійно тримати 
під контролем та змінювати, якщо буде необхідно. Ось чо
му Робінзон мусив перегородити русло одного з струмків 
у двох місцях: в одному, нижче за течією, щоб затопити 
луку, та в другому, вище за течією, де він влаштував відво- 
дний канал, щоб мати змогу припиняти подачу води та 
осушувати луку. Але знадобилось також городити греблі, 
майструвати заслінки, котрі можна було, в разі потреби, 
відкривати й закривати, а по десяти місяцях, якщо все піде 
добре, збір урожаю й обмолот рису вимагатимуть багато 
днів наполегливої праці.

І знов, коли рисову плантацію було створено, а рис по
сіяно та вкрито покривалом води, Робінзон спитав себе, 
задля чого він обтяжується усіма цими труднощами. Був 
би він не сам, була б поряд з ним жінка та діти, або хоч 
один товариш, він знав би, навіщо працює. Але самотність 
зводила у с і  його зусилля дащвець.

Тоді, зі сльозами на очах, він знову спустився на дно 
печери...

Цього разу він залишався там так довго, що ще трохи, 
і йому не вистачило б сили вибратися звідтіля, так і по
мер би на дні тої діри. Тоді він став вишукувати спосіб 
підтримати у собі прагнення жити по-людськи та викону
вати усю ту роботу, що його так обтяжувала.

Він пригадав, що батько примушував його читати «Аль
манахи» Бенджаміна Франкліна, філософа, вченого та аме
риканського державного діяча Того часу. В тих альмана
хах Бенджамін Франклін дає моральні рецепти, які 
виправдовують людей, що працюють та заробляють гро
ші. Робінзон подумав, що, як він напише ці рецепти по 
всьому острову таким чином, щоб постійно мати їх перед 
очима, то більше не буде втрачати мужність та не буде так
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Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture 
les sacs de riz qu’il conservait depuis le premier jour. C’est 
qu’il avait toujours reculé devant le travail formidable que 
représente l’installation d’une rizière. En effet le riz doit 
pouvoir pousser sous l ’eau, et le niveau de l’eau doit tou
jours pouvoir être contrôlé et au besoin modifié. Il fut donc 
obligé de barrer le cours d’une rivière en deux endroits, une 
fois en aval pour inonder une prairie, une seconde fois en 
amont avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspen
dre l’arrivée de l’eau et provoquer l’assèchement de la prai
rie. Mais il fallut aussi faire des digues, construire deux van
nes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté, et dans 
dix mois, si tout allait bien, la récolte et le décorticage du 
riz exigeraient des journées de travail acharné.

Aussi lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et 
recouvert par une nappe d’eau, Robinson se demanda une fois 
de plus pourquoi il s’imposait tous ces efforts. S’il n ’avait 
pas été seul, s’il avait eu seulement une femme et des en
fants, ou même un seul compagnon, il aurait su pourquoi il 
travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine inutile.

Alors les larmes aux yeux, il redescendit au fond de la 
grotte...

Il y resta si longtemps cette fois-ci qu’il faillit bien être 
trop faible pour en remonter, et mourir ainsi tout au fond de 
son trou. Il chercha donc un moyen de se donner du courage 
pour vivre comme un homme et faire tout ce travail qui l ’en
nuyait tellement.

Il se souvint que son père lui faisait lire les Almanachs 
de Benjamin Franklin, un philosophe, un savant et un hom
me d’État américain de ce temps-là. Dans ces almanachs. 
Benjamin Franklin donne des préceptes moraux qui justifient 
les hommes qui travaillent et qui gagnent de l’argent. Robin
son pensa qu’en inscrivant ces préceptes dans toute l’île de 
façon à les avoir toujours sous les yeux, il ne se décourage
rait plus et céderait moins souvent à la paresse. Par exem-
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часто піддаватися лінощам. Отож, він нарізав стільки ма
леньких цурочок, скільки занадобилося, щоб укласти на 
піску, на дюнах острова літери, що складають таке ре
чення:

«Бідність позбавляє людину усякої чесноти: важко по
рожньому мішку триматися сторчака».

На стіні печери він виклав дрібними камінцями інкру
стацію, створив щось на зразок мозаїки, яка говорила:

«Якщо другим гріхом вважають брехню, то перший 
гріх — це робити борги, бо брехня їздить на боргах, наче 
на коні».

Соснові гілочки, обмотані клоччям, було напригото- 
вано, укладено на підкладці з каменю — тільки-но підпа
лиш їх, і вони сповістять, згідно зі своїм розташуванням:

«Якщо б негідники взнали, які переваги має чеснота, 
вони стали б доброчесними з чистої підлості».

Був, нарешті, ще вислів довший, ніж інші — у ньому 
нараховувалось сто сорок чотири літери — і Робінзону 
прийшла думка вистригти усі ці літери по одній на спи
нах кіз у своєму загоні, з таким розрахунком, щоб коли- 
небудь, випадково, кози, пересуваючись, вишикувалися б 
у потрібному порядку, і з усіх ста сорока чотирьох літер 
вийде речення. Текст його був такий:

«Той, хто вбиває свиню, винищує усіх поросят, що во
на могла б породити аж до тисячного покоління. Той, хто 
витрачає єдину монету у п’ять шилінгів, убиває купи зо
лотих монет».

Робінзон вже намагався розпочати цю працю, але рап
том затремтів від подиву та страху: тонка ниточка білого 
диму підіймалася у синє небо! Вона тягнулась з того ж 
місця, що й в перший раз, але ж тепер індіанці могли ви
крити усі ті написи, які він розсіяв по острову! Він біг до 
своєї фортеці й проклинав цю свогю ідею, — слідом за ним 
біг Тенн. А потім трапився випадок, скоріш смішний, але 
йому він здався поганим передвістям: наляканий його не
сподіваною втечею, один з цапів, з числа його улюбленців, 
несамовито кинувся на нього, схиливши голову. Щоправ-
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pie, il coupa autant de petits rondins qu’il en fallait pour 
former dans le sable des dunes de l’île des lettres composant 
la phrase suivante :

« La pauvreté prive un homme de toute vertu : il est dif
ficile à un sac vide de se tenir debout. »

Dans la paroi de la grotte il avait incrusté des petites 
pierres formant ainsi une sorte de mosaïque qui disait :

« Si le second vice est de mentir, le premier est de s’en
detter, car le mensonge monte à cheval sur la dette. »

Des bûchettes de pin enveloppées d’étoupe étaient posées 
sur un lit de pierres, toutes prêtes à être enflammées, et el
les disaient dans leur arrangement :

« Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, 
ils deviendraient vertueux par coquinerie. »

Il y avait enfin une devise plus longue que les autres — 
elle avait cent quarante-deux lettres — et Robinson avait eu 
l’idée de tondre chacune de ces lettres sur le dos d’une chè
vre de son corral, de façon que par hasard, quelquefois, les 
chèvres en remuant forment l’ordre des cent quarante-deux 
lettres et fassent sortir la devise. Cette devise était la sui
vante :

« Celui qui tue une truie anéantit toutes les truies qu’elle 
aurait pu faire naître jusqu’à la millième génération. Celui 
qui dépense une seule pièce de cinq shillings assassine des 
monceaux de pièces d’or. »

Robinson allait se mettre au travail, quand il tressaillit 
tout à coup de surprise et de peur : un mince filet de fumée 
blanche s’élevait dans le ciel bleu! Il provenait du même 
endroit que la première fois, mais maintenant toutes les ins
criptions dont Robinson avait semé l’île n’allaient-elles pas 
le faire repérer par les Indiens? En courant vers sa forteres
se suivi de Tenn, il maudissait l’idée qu’il avait eue. Et puis 
il y eut un incident un peu ridicule qui lui parut être un 
mauvais signe : apeuré par cette cavalcade inattendue, un de 
ses boucs les plus familiers le chargea brutalement, tête bais-
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да, Робінзон від нього ухилився, але Тенн покотився з гар
чанням, бо його відкинуло, немов м’яч, у зарості папороті.

Щойно Робінзон з Тенном замкнулися у своїй фортеці, 
встановивши на місце блокуюче каміння та прибравши 
місток, він став питати себе, чи можна вважати свою по
ведінку цілком розумною. Якщо індіанці викриють його 
присутність та вирішать взяти фортецю штурмом, то в них 
буде перевага не тільки у чисельності, але й в раптовості. 
Але, якщо вони не звернуть на нього уваги, захоплені сво
їми кривавими ритуалами, яка то буде втіха Робінзонові! 
Йому захотілось заради спокою упевнитися у цьому. Він 
підхопив одну з рушниць, сунув за пояс пістолет fa загли
бився у хащу, прямуючи до берега. Тенн, шкутильгаючи, 
супроводжував його, як завжди. Але він мусив поверну
тися по власних слідах, оскільки забув підзорну трубу, що 
могла знадобитися.

На цей раз припливли три піроги з балансирами, вони 
лежали рядком на піску. Крім того, коло людей біля ба
гаття було ширше, ніж минулого разу, і, скільки міг помн 
тити Робінзон, коли роздивився їх у підзорну трубу, то бу
ла інша група. Одного нещасного вже було порубано 
ударами мачете, і два воїни поверталися від багаття, куди 
вони кинули шматки тіла. А потім події набули напрямку, 
якого, без сумніву, ніхто не очікував у церемоніях такого 
роду. Чаклунка, що сиділа, скорчившись на землі, знена
цька скочила, підбігла до одного з чоловіків та, простяг
нувши до нього худу руку, обрушила на нього град голос
них прокльонів, які Робінзон вгадав, навіть не чувши. 
Отже, сьогодні буде друга жертва! Люди трохи вагалися. 
Нарешті один з них попрямував, з мачете у руках, до об
раного винуватця, якого воїни, що стояли поруч, схопили 
та жбурнули долу. Мачете піднялося знову, і шкіряний фар
тух злетів у повітря. Він не встиг упасти на оголене тіло, 
як нещасний скочив на ноги та стрімголов помчав до лісу. 
У підзорну трубу Робінзонові здавалося, що він скаче на 
місці, переслідуваний двома індіанцями. Насправді ж він 
біг просто до Робінзона, та ще й неймовірно швидко. Він
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sée. Robinson l’évita de justesse, mais Tenn roula en hur
lant, projeté comme une balle dans un massif de fougères.

Dès que Robinson se fut enfermé avec Tenn dans la for
teresse après avoir mis les blocs de rocher en place et avoir 
retiré la passerelle, il commença à se demander si sa con
duite était bien raisonnable. Car si les Indiens avaient repé
ré sa présence et décidé de prendre la forteresse d’assaut, ils 
auraient non seulement l’avantage du nombre, mais aussi 
celui de la surprise. En revanche, s’ils ne se souciaient pas 
de lui, tout absorbés dans leurs rites meurtriers, quel soula
gement pour Robinson! Il voulut en avoir le cœur net. Tou
jours suivi de Tenn qui boitait, il empoigna l’un des fusils, 
glissa le pistolet dans sa ceinture, et s’enfonça sous les ar
bres en direction du rivage. Il fut obligé cependant de reve
nir sur ses pas, ayant oublié la longue-vue dont il pourrait 
avoir besoin.

Il y avait cette fois trois pirogues à balanciers, posées 
parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du 
feu était d’ailleurs plus vaste que la première fois, et Robin
son, en les examinant à la longue-vue, crut remarquer qu’il 
ne s’agissait pas du même groupe. Un malheureux avait déjà 
été coupé à coups de machette, et deux guerriers revenaient 
du bûcher où ils avaient jeté ses morceaux. C’est alors qu’eut 
lieu un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre 
de cérémonie. La sorcière qui était accroupie sur le sol se 
releva tout à coup, courut vers l’un des hommes, et, tendant 
vers lui son bras maigre, elle ouvrit la bouche toute grande 
pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait 
sans pouvoir les entendre. Ainsi il y aurait une seconde vic
time ce jour-là! Visiblement les hommes hésitaient. Finale
ment l’un d’eux se dirigea, une machette à la main, vers le 
coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et 
projeté sur le sol. La machette s’abattit une première fois, et 
le pagne de cuir vola en l’air. Elle allait retomber sur le corps 
nu, quand le malheureux bondit sur ses pieds et s’élança en 
avant vers la forêt. Dans la longue-vue de Robinson, il pa
raissait sauter sur place, poursuivi par deux Indiens. En réa
lité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordi-
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був не вищий за своїх одноплемінників, але набагато 
стрункіший та статурою немов спеціально створений для 
бігу. Шкіра у нього здавалася темнішою, і він скоріше на
гадував негра, ніж індіанця. Можливо, саме з цієї причи
ни його і вважали винним, бо ж серед людей завше нена
видять того, хто не схожий на інших.

Втім він з кожною хвилиною наближався, і розрив між 
ним та його двома переслідувачами неухильно зростав. 
Робінзон був певен, що його не можна побачити з пляжу, 
бо інакше подумав би, що індіанець його помітив та спо
дівається знайти в нього сховище. Треба було прийняти 
якесь рішення. Через кілька хвилин індіанці мали зіткну
тися з ним ніс у ніс, і, можливо, вони примирилися б, схо
пивши його як нову жертву! І саме в цей момент Тенн зва
жив за необхідне несамовито загавкати, повернувшись до 
пляжу. Бісова тварина! Робінзон навалився на собаку та, 
обхопивши його шию, стиснув йому пащу лівою рукою, а 
другою якось притримував рушницю на плечі. Він приці
лився в груди першого переслідувача, котрий був тепер 
не далі, ніж за тридцять метрів, й натиснув на курок. У мо
мент пострілу Тенн зробив відчайдушну спробу визво
литися. Рушниця відхилилась, та, на великий подив Ро- 
бінзона, другий переслідувач чомусь різко смикнувся та 
повалився на піоок. Перший переслідувач, що біг попере
ду, зупинився, повернувся до тіла свого товариша, схили
вся над ним, випростався, оглянув стіну дерев, що огоро
джувала пляж, і нарешті щодуху побіг назад до індіанців.

За кілька метрів звідти, у гаю карликових пальм, вря
тований індіанець схилився чолом до землі та рукою на 
дотик шукав ногу Робінзона, щоб поставити її собі на шию 
в ознаку підкорення.

* * *

Робінзон з індіанцем провели ніч за бійницями фор
теці, сторожко прислухаючись до всіх нічних шумів лісу. 
Що дві години Робінзон посилав Тенна в розвідку з нака
зом загавкати, якщо він почує присутність людини. Ко-
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naire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus 
mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait de peau 
plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu’à un Indien. 
C’était peut-être cela qui l’avait fait désigner comme coupa
ble, parce que dans un groupe d’hommes, celui qui ne res
semble pas aux autres est toujours détesté.

Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son 
avance sur ses deux poursuivants ne cessait de croître. Ro
binson était certain qu’on ne pouvait le voir de la plage, si
non il aurait pu croire que l’Indien l’avait aperçu et venait 
se réfugier auprès de lui. I! fallait prendre une décision. Dans 
quelques instants les trois Indiens allaient se trouver nez à 
nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le pre
nant comme victime! C’est le moment que choisit Tenn pour 
aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite 
bête! Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras 
autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, 
tandis qu’il épaulait tant bien que-final son fusil d’une seule 
main. Il visa au milieu de la poitrine le premier poursuivant 
qui n’était plus qu’à trente mètres et pressa la détente. Au 
moment où le coup partait, Tenn fit un brusque effort pour 
se libérer. Le fusil dévia et à la grande surprise de Robin
son, ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plon
geon et s’étala dans le sable. L’Indien qui le précédait s’ar
rêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se 
pencha, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s’achevait 
la plage, et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cer
cle des autres Indiens.

A quelques mètres de là, dans un massif de palmiers 
nains, l’Indien rescapé inclinait son front jusqu’au sol et 
cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le 
poser en signe de soumission sur sa nuque.

* * *

Robinson et l’Indien passèrent la nuit derrière les cré
neaux de la forteresse, l’oreille tendue vers tous les bruits 
nocturnes de la forêt. Toutes les deux heures, Robinson en
voyait Tenn en reconnaissance avec mission d’aboyer s’il
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ясен раз той повертався, не підіймаючи тривогк Індіанець, 
підсмикуючи на поясі старі матроські штани, що Робін- 
зон примусив його вдягти, перебував у знемозі, пригніче
ний, приголомшений пережитою жахливою пригодою, а- 
також дивовижною спорудою, куди його привели. Він не 
доторкнувся до пшеничного коржа, що дав йому Робін- 
зон, та безперестанно жував дикі боби — Робінзон сушив 
собі голову, де це він міг їх дістати. Незадовго до світан
ку він заснув на оберемку сухого листя, притулившись до 
собаки, що теж дрімав. Робінзон знав, що у деяких чилій
ських індіанців існує звичай використовувати якусь до
машню тварину як живу ковдру, щоб захиститися від 
нічного холоду. Але його здивувало терпіння Тенна, за вда
чею звичайно досить злого.

Може, індіанці чекали дня, щоб атакувати? Робінзон, 
озброєний пістолетом, двома рушницями, запасом поро
ху та скільки міг прихопити куль, висковзнув зЬ огорожу 
та відправився на берег, зробивши великий гак дюнами.

Пляж був пустий. Три піроги та їхні пасажири зникли. 
Труп індіанця, вбитого напередодні пострілом з рушниці, 
унесли. Залишилось тільки чорне коло від магічного вог
нища, де кістки змішалися з обгорілими головнями. Робін
зон поклав на пісок свою зброю та боєприпаси з почут
тям великого полегшення. Голосний сміх струснув його, 
нервовий, божевільній, нестримний. Коли він зупинився, 
щоб перевести дихання, то подумав, що сміється вперше 
з дня загибелі «Віргінії». Можливо, здатність до сміху по
вернулася до нього від того, що він нарешті придбав то
вариша? Але раптово він кинувся бігти, бо у голові його 
майнула думка: «Визволення»! Він досі уникав приходи
ти на місце будови барки, де його уразило таке велике роз
чарування. Але маленький корабель, мабуть, ще й досі за
лишався там же, чекаючи, доки знайдуться досить міцні 
руки, щоб перетягнути його на пляж! Може, індіанець зу
міє допомогти йому спустити «Визволення» на воду, і тоді 
його знання про навколишні острови будуть надзвичайно 
цінними.
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rencontrait une présence humaine. Chaque fois il revint sans 
avoir donné l’alerte. L’Indien qui serrait autour de ses reins 
un vieux pantalon de marin que Robinson lui avait fait enfi
ler était abattu, sans ressort, comme abasourdi par son hor
rible aventure, et aussi par l’étonnante construction où il se 
trouvaifTransporté. Il avait laissé intacte la galette de blé que 
Robinson lui avait donnée, et il mâchait sans cesse des fè
ves sauvages dont Robinson se demandait où il avait bien pu 
les trouver. Un peu avant le lever du jour, il s’endormit sur 
un tas de feuilles sèches en tenant serré contre lui le chien, 
lui aussi assoupi. Robinson connaissait l’habitude de certains 
Indiens chiliens d’utiliser un animal domestique comme une 
couverture vivante pour se protéger du froid de la nuit. Pour
tant il fut surpris de la patience de Tenn, d’un naturel habi
tuellement assez farouche.

Peut-être les Indiens attendaient-ils le jour pour attaquer? 
Robinson armé du pistolet, des deux fusils et de tout ce qu’il 
pouvait transporter de poudre et de balles se glissa hors de 
l’enceinte et gagna le rivage en faisant un vaste crochet par 
les dunes.

La plage était déserte. Les trois pirogues et leurs occu- 
pa'nts avaient disparu. Le cadavre de l’Indien abattu la veille 
d’un coup de fusil avait été enlevé. Il ne restait que le cer
cle noir du feu magique où les ossements se mêlaient aux 
souches calcinées. Robinson posa sur le sable ses armes et 
ses munitions avec un sentiment d’immense soulagement. Un 
grand rire le secoua, nerveux, fou, inextinguible. Lorsqu’il 
s’arrêta pour reprendre son souffle, il pensa que c’était la 
première fois qu’il riait depuis le naufrage de La Virginie. 
Peut-être pouvait-il rire à nouveau parce qu’il avait enfin un 
compagnon? Mais il se mit à courir tout à coup parce qu’une 
idée lui était venue : L ’Évasion! Il avait toujours évité de 
revenir sur l’emplacement du chantier où il avait eu une si 
grande déception. Pourtant le petit bateau devait toujours être 
là et attendre que des bras assez forts le poussent vers la 
plage! Peut-être l’Indien allait-il pouvoir aider Robinson à 
mettre L ’Évasion à flot et, alors, sa connaissance des îles 
serait très précieuse.
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Наближаючись до фортеці, Робінзон побачив індіан
ця — той, зовсім голий, грав з Тенном. Його стурбувала 
безсоромність дикуна, а також здивувала та дружба, що, 
здавалося, зароджувалась між ним та собакою. Примуси
вши індіанця знов вдягнути штани, заширокі на нього, 
Робінзон повів його до «Визволення».

Галявина повністю заросла дроком, і барка, здавалось, 
пливла морем жовтих квітів. Щогла впала, дошки палуби 
де-не-де покоробилися, без сумніву під дією вологи, але 
корпус виглядав ще цілим. Тенн, що біг попереду, кілька 
разів оббіг навколо барки. Потім, вивернувшись, він ско
чив на палубу, і вона відразу ж провалилася під його ва
гою. На очах у Робінзона він з переляканим скавчанням 
зник у трюмі. Коли Робінзон підійшов до барки, палуба 
розвалювалась цілими шматками при кожній спробі Тен- 
на визволитися з пастки. Індіанець торкнувся рукою бор
ту корпуса, стис кулака та знов розтис, і Робінзон поба
чив, що на долоні в нього грудка червоної тирси, що 
розлетілась за вітром. Він вибухнув сміхом. Робінзон, у 
свою чергу, легенько вдарив ногою по корпусу: хмаринка 
пилу розлетілася у повітрі, а в боці кораблика з’явилася 
велика діра. «Визволення» геть начисто з’їли терміти. 
З цим вже нічого не можна було поробити.

* * *

Робінзон довго розмірковував, як йому назвати індіан
ця. Він не хотів давати християнське ім’я, доки його хтось 
не охрестить. Нарешті він вирішив дати йому ім’я тої дни
ни, коли прийняв його до себе. Ось так другий мешка
нець острова Сперанца став зватися П’ятницею.

За кілька місяців П’ятниця вже досить оволодів англій
ською мовою, щоб розуміти накази свого хазяїна. Він 
навчився також корчувати пні, розпушувати ґрунт, сіяти, 
боронувати, пересаджувати, полоти, косити, жати, обмо
лочувати, місити тісто та пекти хліб. Він дізнався, як дої
ти кіз, робити сир, збирати яйця черепах, робити з них
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En approchant de la forteresse, Robinson aperçut l’Indien 
qui jouait tout nu avec Tenn. Il fut fâché de l’impudeur du 
sauvage, et aussi de l’amitié qui paraissait être née entre le 
chien et lui. Après lui avoir fait remettre son pantalon trop 
grand, il l’entraîna vers L ’Évasion.

Les genêts avaient tout envahi, et le petit bateau parais
sait flotter sur une mer de fleurs jaunes. Le mât était tombé, 
et les planches du pont se soulevaient par endroits, sans doute 
sous l’effet de l’humidité, mais la coque paraissait encore 
entière. Tenn qui précédait les deux hommes fît plusieurs fois 
le tour du bateau. Puis, d ’un coup de rein, il sauta sur le pont 
qui s’effondra aussitôt sous son poids. Robinson le vit dis
paraître dans la cale avec un hurlement de peur. Quand il 
arriva près du bateau, le pont tombait par morceaux entiers 
chaque fois que Tenn faisait un effort pour sortir de sa pri
son. L’Indien posa la main sur le bord de la coque, il la re
ferma et l’ouvrit à nouveau sous les yeux de Robinson : elle 
était pleine d’une sciure rouge qui s’envola dans le vent. Il 
éclata de rire. A son tour Robinson donna un léger coup de 
pied dans la coque : un nuage de poussière s’éleva dans l’air 
tandis qu’un large trou s’ouvrait dans le flanc du bateau. Les 
termites avaient complètement rongé L ’Évasion. Il n’y avait 
plus rien à faire.

* * *

Robinson s’était longtemps demandé comment il appel
lerait l’Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien 
aussi longtemps qu’il ne serait pas baptisé. Il décida finale
ment de lui donner le nom du jour où il l’avait recueilli. C’est 
ainsi que le second habitant de l’île s’appela Vendredi.

Quelques mois plus tard. Vendredi avait appris assez d’an
glais pour comprendre les ordres de son maître. Il savait aussi 
défricher, labourer, semer, herser, repiquer, sarcler, faucher, 
moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il savait 
traire les chèvres, faire du fromage, ramasser les œufs de 
tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêtements de
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омлет, приводити в порядок одяг Робінзоната чистити йо
го чоботи. Він зробився взірцевим слугою. Вечорами він 
вдягався у лакейську ліврею та прислуговував губернато
рові за обідом. Після цього він зігрівав йому постіль за 
допомогою залізної коробки, куди клав гаряче вугілля. 
І наприкінці дня він укладався спочивати під дверима бу- 
гшнуу на підстилці, котру поділяв з Тенном.
- Що до Робінзона, він був задоволений, бо знайшов на
решті істоту, яку можна було примусити працювати та 
навчити цивілізованого життя. П’ятниця знав тепер, що 
всі розпорядження його хазяїна — благо, а все, що він 
заборонив — зло. Погано з’їдати порцію більшу ніж пе
редбачив Робінзон. Погано палити його люльку, ходити 
голим та ховатися, щоб поспати, коли є робота. П’ятниця 
навчився удавати солдата, коли хазяїн ставав генералом, 
церковний хор, коли той молився, каменяра, коли той бу
дував, носія, коли той мандрував, загонича, коли той по
лював, охоронця, що помахував над його головою опаха
лом, відганяючи мух, коли той спочивав.

У Робінзона був ще й інший привід для задоволення. 
Він знав тепер, на що використати золото та гроші, врято
вані з загиблої «Віргінії». Він сплачував П’ятниці плат
ню: половину золотого соверену на місяць. На ці гроші 
Пя’тниця купував добавку їжі, дрібне побутове начиння, 
також видобуте з «Віргінії», або навіть півдня відпочин
ку — купувати цілий день не дозволялося. Він зробив собі 
гамак та підвісив між двома деревами, де й проводив весь 
свій вільний час.

Неділя була, зрозуміло, кращим днем тижня. Вранці 
слуга приносив губернаторові за його вказівкою особли
вий ціпок, схожий водночас на королівський скіпетр та 
на єпископський жезл, і він, під парасолею з козячої шкіри, 
яку ніс за ним П’ятниця, поважно обходив увесь острів, 
оглядаючи свої лани, рисові плантації та садки, свої ста
да та розпочаті будови. Він вітав чи докоряв, віддавав на
кази на наступний тиждень, планував на майбутні роки. 
Потім наставав час сніданку, більш тривалого і багатого,
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Robinson et cirer ses bottes C’était devenu un serviteur 
modèle. Le soir, il endossait une livrée de laquais et assurait 
le service du dîner du gouverneur. Puis il bassinait son lit 
avec une boîte en fer remplie de braises. Enfin il allait s’éten
dre sur une litière qu’il tirait contre la porte de la maison et 
qu’il partageait avec Tenn.

Robinson, lui, était content parce qu’il avait enfin quel
qu’un à faire travailler, et à qui il pouvait tout enseigner de 
la civilisation. Vendredi savait maintenant que tout ce que 
son maître lui ordonnait était bien, que tout ce qu’il lui dé
fendait était mal. Il est mal de manger plus que la portion 
prévue par Robinson. Il est mal de fumer la pipe, de se pro
mener tout nu et de se cacher pour dormir quand il y a du 
travail. Vendredi avait appris à être soldat quand son maître 
était général, enfant de chœur quand il priait, maçon quand 
il construisait, porteur quand il voyageait, rabatteur quand il 
chassait, et à balancer le chasse-mouches au-dessus de sa tête 
quand il dormait.

Robinson avait une autre raison d’être content. Il savait 
maintenant que faire de l’or et des pièces de monnaie qu’il 
avait sauvées de l’épave de La Virginie. Il payait Vendredi. 
Un demi-souverain d’or par mois. Avec cet argent. Vendredi 
achetait de la nourriture en supplément, des petits objets 
d’usage courant venant aussi de La Virginie, ou tout simple
ment une demi-journée de repos — la journée entière ne 
pouvait être achetée. Il s’était fait un hamac entre deux ar
bres où il passait tout son temps libre.

Le dimanche était naturellement le plus beau jour de la 
semaine. Le matin, le gouverneur se faisait apporter par son 
serviteur une sorte de canne qui ressemblait à la fois au scep
tre d’un roi et à la crosse d’un évêque, et, abrité sous une 
ombrelle en peau de chèvre que Vendredi portait derrière lui, 
il marchait majestueusement dans toute l’île, inspectant ses 
champs, ses rizières et ses vergers, ses troupeaux et ses cons
tructions en cours. Il félicitait ou blâmait, donnait des ordres 
pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les an
nées à venir. Puis c’était le déjeuner, plus long et plus suc-
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ніж у будні. У післяполуденні години П’ятниця чистив та 
прикрашав Сперанцу. Він виполював траву на доріжках, 
висівав насіння квітів перед будинком, підрізав дерева для 
розваги.

П’ятниця зумів здобуїи прихильність свого хазяїна, ко
ли висловив кількіГрозумних ідей. Робінзона дуже турбу
вало питання, як позбавлятися від сміття та покидьків 
кухні та майстерні, не приваблюючи ні пацюків, ані стер
в’ятників. Він не знав, що вдіяти. Дрібні хйжаки викопу
вали з землі все, що він закопував, приливи викидали на 
пляж все, що він кидав у воду; щодо вогню, то він по
роджував огидний дим, який бруднив одяг та отруював 
повітря в хаті.

П’ятниця придумав скористатися з ненажерливості ко
лонії великих рудих мурах, котру він знайшов неподалік 
від дому. Будь-які покидьки, покладені на мурашник, 
вмить пожиралися, а кістки дуже швидко ставали голи
ми, сухими та чудово відчищеними від залишків м’яса.

Крім того, П’ятниця навчив Робінзона користатися «бо- 
лас». Болас — це зброя, дуже розповсюджена у Південній 
АмерицГГвЬна складається з трьох округлих камінців, що 
прикріплені до ремінців, зв’язаних на зразок зірки. Якщо 
правильно їх кинути, вони летять, кружляючи, як зірка з 
трьома промінцями, а коли якась перешкода їх зупинить, 
охоплюють її та міцно зв’язують.

П’ятниця кидав болас під ноги козам, коли хотів, щоб 
вони не рухалися, для того, щоб почистити їх, видоїти чи 
зарізати. Потім він показав Робінзонові, як можна скори
статися болас, щоб ловити козенят і навіть нелітаючих 
птахів. Нарешті, він переконав його, що, коли збільшити 
розмір каміння, можна вживати болас як жахливу зброю, 
здібну і напівзадушити ворога, і проломити йому груди. 
Робінзон, котрий постійно побоювався повернення та на
паду індіанців, був йому вдячний за додання до арсеналу 
цієї безшумної, легкр змінної, але при тому убивчої зброї. 
Вони довго вправлялися на березі, обравши як мішень сто
вбур дерева завтовшки з людину.
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culent qu’en semaine. L’après-midi, Vendredi nettoyait et 
embellissait Speranza. Il désherbait les chemins, semait des 
graines de fleurs devant la maison, taillait les arbres d’agré
ment.

Vendredi avait su s’attirer la bienveillance de son maître 
par plusieurs bonnes idées. L’un des grands soucis de Ro
binson était de se débarrasser des ordures et détritus de la 
cuisine et de l’atelier sans attirer les vautours, ni les rats. Or 
il ne savait comment faire. Les petits carnivores déterraient 
tout ce qu’il enfouissait sous la terre, les marées rejetaient 
sur la plage tout ce qu’il jetait dans la mer; quant au feu, il 
provoquait une fumée nauséabonde qui empestait la maison 
et les vêtements.

Vendredi avait eu l’idée de mettre à profit la voracité 
d’une colonie de grosses fourmis rouges qu’il avait décou
verte à proximité de la maison. Tous les rebuts déposés au 
milieu de la fourmilière étaient dévorés en un rien de temps, 
et les os apparaissaient rapidement nus, secs et parfaitement 
nettoyés de toute chair.

Vendredi apprit aussi à Robinson à se servir de bolas. Les 
bolas, très répandues en Amérique du Sud, sont une arme 
formée de trois galets ronds attachés à des cordelettes réu
nies en étoiles. Lancées adroitement, elles tournoient com
me des étoiles à trois branches, et dés qu’elles sont arrêtées 
par un obstacle, elles l’entourent et le ligotent solidement.

Vendredi lançait des bolas dans les jambes des chèvres 
qu’il voulait immobiliser pour les soigner, les traire ou les 
sacrifier. Puis il montra à Robinson qu’elles pouvaient aussi 
servir pour capturer des chevreuils, et même des oiseaux 
échassiers. Enfin il le persuada qu’en augmentant la grosseur 
des galets, on pouvait se servir des bolas comme d’une arme 
terrible, capable de défoncer la poitrine d’un ennemi après 
l’avoir à demi étranglé. Robinson qui craignait toujours un 
retour offensif des Indiens lui fut reconnaissant d’avoir ajouté 
à son arsenal cette arme silencieuse, facile à remplacer, et 
cependant meurtrière. Ils s’exercèrent longtemps sur la grè
ve en prenant pour cible un tronc d ’arbre de la grosseur d’un 
homme.
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Нарешті, індіанцю заманулося зробити для них з Ро- 
бінзоном пірогу, подібну до тих, які робили в його краю. 
Він почав довбати сокирою стовбур сосни, дуже прямий 
та товстий. Це була праця повільна, що вимагала терпін
ня, зовсім не схожа на той гарячковий поспіх, з яким Ро- 
бінзон будував «Визволення». Втім, Робінзон, все ще при
гнічений попередньою невдачею, ні у що не втручався та 
задовольнявся спостереженням за працею свого товариша.

П’ятниця спочатку розпалював вогонь під тою части
ною стовбура, яку бажав видовбати, — це дозволяло зна
чно прискорити діло, але якщо б дерево загорілось, все б 
пішло нанівець. Врешті-решт він від цього відмовився і 
для завершення роботи користався тільки маленьким но
жем.

Коли пірога була готова, вона виявилася досить лег
кою, щоб П’ятниця міг нести її на піднятих над головою 
руках, і так, немов з дерев’яним каптуром на плечах, він 
спустився на пляж; Тенн скакав коло нього, а Робінзон 
ішов слідом, тримаючись осторонь, у поганому настрої. 
Але коли суденце затанцювало на хвилях, Робінзон мусив 
подолати свої ревнощі; він зайняв місце позаду П’ятниці 
і схопив одне з двох простих весел, що індіанець вирізав 
з гілок араукарії. Потім вони вперше об’їхали навколо ос
трова морем, а Тенн, гавкаючи біг за ними на відстані бе
регом.

* * *

На перший погляд, все йшло добре. Острів процвітав 
під сонцем, зі своїми нивами, стадами, садками та будів
лями, що зводилися щотижня. П’ятниця старанно працю
вав, а Робінзон панував як хазяїн. Тенн старішав та все 
частіше відпочивав.
'  По правді ж вони всі трое^нудьгували. П’ятниця ста
рався з вдячності. Він хотів зробити приємне Робінзонові, 
який врятував йому ,життя. Але нічого не розумів у всім 
тім устрої, у цих законах, церемоніях, і навіть сенс оброб
лених ланів та домашніх тварин цілком осягнути не міг.
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Enfin l’Indien eut l’idée de fabriquer pour Robinson et 
lui une pirogue, semblable à celles de son pays. Il commen
ça à creuser à la hache le tronc d’un pin très droit et de gran
de envergure. Travail lent et patient qui ne ressemblait pas à 
la hâte fiévreuse dans laquelle Robinson avait construit 
L'Évasion. D’ailleurs, encore vexé par son échec, Robinson 
ne se mêlait de rien et se contentait de regarder travailler son 
compagnon. Vendredi avait commencé à faire du feu sous la 
partie du tronc qu’il voulait creuser, procédé qui avait l’avan
tage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, 
si l’arbre prenait feu, de tout compromettre. Finalement il y 
renonça et se servit même d’un simple canif pour parache
ver le travail.

Lorsqu’elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour 
que Vendredi puisse l’élever à bout de bras au-dessus de sa 
tête, et c’est ainsi, les épaules couvertes comme par un ca
puchon de bois qu’il descendit vers la plage, entouré par les 
gambades de Tenn, et suivi de loin par un Robinson de mau
vaise humeur. Mais lorsque le petit bateau commença à dan
ser sur les vagues, Robinson fut bien obligé de renoncer à 
sa jalousie, et, prenant place derrière Vendredi, il saisit l’une 
des deux pagaies simples que l’Indien avait taillées dans des 
branches d’araucaria. Puis ils firent pour la première fois le 
tour de l’île par mer, accompagnés de loin par Tenn qui ga
lopait en aboyant le long du rivage.

* * *

Tout allait bien en apparence. L’île prospérait au soleil, 
avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons 
qui s’édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait 
dur, et Robinson régnait en maître. Tenn qui vieillissait fai
sait des siestes de plus en plus longues.

La vérité, c’est qu’ils s’ennuyaient tous les trois. Vendredi 
était docile par reconnaissance. Il voulait faire plaisir à Ro
binson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien 
à toute cette organisation, à ces codes, à ces cérémonies, et 
même la raison d’être des champs cultivés, des bêtes domes-

77



Скільки б Робінзон не роз’яснював, що так водиться в Єв
ропі, у цивілізованих країнах, він не бачив, нащо треба 
робити те саме на закинутому острові посеред Тихого оке
ану. Зі свого боку, Робінзон ясно бачив, що у глибині душі 
П’ятниця не схвалює цієї надто жорсткої системи прав
ління, яка стала справою його життя. Зрозуміло, що П’ят
ниця щосили намагався бути слухняним. Але тільки-но у 
нього з’являлася вільна хвилинка, він робив всілякі дур
ниці.

Наприклад, збагнути його відношення до тварин було 
зовсім неможливо. Для Робінзона тварини могли бути або 
корисними, або шкідливими. Корисних належало охо
роняти, щоб вони могли плодитися. Щодо шкідливих, їх 
належало винищувати найбільш дійовими засобами. При
мусити П’ятницю зрозуміти це не вдалося! Він то перейма
вся пристрасною та безглуздою дружбою до якогось ство
ріння, хоч корисного, хоч шкідливого, то творив над ними 
акти жахливої жорстокості. ^

Так, він не лінувався виховати та приручити пару па
цюків! Навіть Тенн засвоїв, що мусить залишити цих жах
ливих потвор у спокої, бо П’ятниця взяв їх під своє засту
пництво. Робінзонові насилу вдалося позбутися їх. Одного 
разу він4відвіз їх на своїй пірозі та викинув у море. Пацю
ки повернулися до берега уплав та звідти дісталися додо
му. Робінзон повтЬрив спробу, але на цей раз він застосу
вав хитру вигадку, що увінчалась повним успіхом. Разом 
з пацюками він прихопив добре висушену дощечку. Він 
посадив пацюків на дощечку та опустив її у морс. Пацю
ки, вчепившись у це імпровізоване судно, не відважились 
кинутися у воду, щоб повернутися на берег, а течія винес
ла їх у відкрите море. П’ятниця нічого не сказав, але Ро
бінзон розумів, що він знає. Немовби Тенн, який все ба
чив, розповів йому, що відбулося!

Іншого разу П’ятниця зник на кілька годин. Робінзон 
збирався йти його шукати, як раптом побачив стовп диму, 
що підіймався з-за дерев з боку пляжу. Палити багаття на 
острові не заборонялося, але згідно з правилами належа
ло заздалегідь сповістити губернатора, уточнивши обра-
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tiquées et des maisons lui échappait complètement. Robin
son avait beau lui expliquer que c’était comme cela en Eu
rope dans les pays civilisés, il ne voyait pas pourquoi il fal
lait faire la même chose sur l’île déserte du Pacifique. De 
son côté Robinson voyait bien que Vendredi n’approuvait pas 
du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l’œu
vre de sa vie. Certes Vendredi faisait de son mieux. Mais dès 
qu’il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêti
ses.

Par exemple, il se conduisait à l’égard des animaux d’une 
façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les ani
maux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être 
protégés pour qu’ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il 
fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible 
de faire comprendre cela à Vendredi! Tantôt il se prenait 
d’une amitié passionnée et absurde pour n’importe quel ani
mal — utile ou nuisible. Tantôt il accomplissait sur des ani
maux des actes d’une cruauté monstrueuse.

C’est ainsi qu’il avait entrepris d’élever et d’apprivoiser 
un couple de rats! Même Tenn avait compris qu’il devait 
laisser en paix ces horribles bêtes parce que Vendredi les 
avait prises sous sa protection. Robinson eut bien du mal à 
s’en débarrasser. Un jour il les emporta dans la pirogue et 
les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de 
là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette 
fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il em
porta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur 
la planche, et la planche dans la mer. Les rats cramponnés à 
ce petit bateau improvisé n’osaient pas se jeter à l’eau pour 
revenir à la plage, et le courant les emporta au large. Ven
dredi ne dit rien, mais Robinson vit bien qu’il savait. Com
me si Tenn qui avait tout vu lui avait raconté ce qui s’était 
passé!

Un autre jour, Vendredi disparut pendant plusieurs heu
res. Robinson allait partit* à sa recherche, quand il vit une 
colonne de fumée qui s’élevait derrière les arbres du côté de 
la plage. Il n’était pas défendu d’allumer des feux sur l’île, 
mais le règlement voulait qu’on prévînt le gouverneur en 
précisant le lieu et l’heure qu’on avait choisis. C’était pour
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не місце та час. Це робилося для того, щоб уникнути плу
танини з ритуальним багаттям індіанців, котрі могли по
вернутися у будь-який момент. Якщо П’ятниця знехтував 
вимогою і не попередив Робінзона, це без сумніву значи
ло, що задумана їм витівка не мала шансів сподобатися 
хазяїну.

Позіхнувши, Робінзон підвівся та, свистом підізвавши 
Тенна, попрямував до пляжу.

Він не відразу розібрався, яким цікавим ділом займає
ться П’ятниця. Той поклав велику черепаху догори лапа
ми на палаюче вугілля. Черепаха булажива, вона несамо-. 
вито била всіма чотирма лапами у повітрі. Робінзонові 
навіть здалося, що він чує щось схоже до глухого каш
лю — мабуть, так вона кричала. Примусити кричата че
репаху! Невже ж у індіанця вселився біс? Щодо мети цієї 
жахливої операції, Робінзон збагнув її, побачивши, як пан
цир черепахи поробиться, стає май^ке пласким і сам по 
собі відокремлюється від її тіла. П’ятниця між тим зрізав 
ножем зсередини ті шматки, які ще трималися на панцирі. 
Раптом черепаха повернулася на бік, залишивши свій па
нцир на землі, впала на лапи та галопом помчала до моря, 
а слідом за нею гавкаючи біг Тенн. Потім вона зникла у 
хвилях.

— Вона помилилася, — сказав П’ятниця. — Завтра її 
з ’їдять краби! '

Потім він заходився натирати піском внутрішню по
верхню панциря, що був схожий на велике трохи угнуте 
блюдо.

— Це щит, — пояснив П’ятниця. — Так їх виробля
ють у моїй країні. їх ніяка стріла не бере, і навіть великі 
болас відскакують, не пробиваючи його!

Робінзон багато чого хотів сказати П’ятниці стосовно 
тої жорстокості, яку він виявив у цій історії із щитом. Але 
дуже скоро він мав нагоду пересвідчитися, до якого сту
пеня П’ятниця міг бути добрим до тварини, якщо він її 
визнав.

На жаль, на цей раз ішлося про пташеня стер’вятника, 
покинутого батьками. Це була огидна маленька істота: ве
лика голова з виряченими очиськами, важкі незграбні ла-
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éviter toute confusion avec le feu rituel des Indiens qui pou
vaient toujours revenir. Si Vendredi avait négligé de préve
nir Robinson, c’était sans doute que ce qu’il était en train 
de faire n’avait aucune chance de lui plaire.

Robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage 
après avoir sifflé Tenn.

Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel 
se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait 
posé une grosse tortue qu’il avait fait basculer sur le dos. La 
tortue n’était pas morte, et elle battait furieusement l’air de 
ses quatre pattes. Robinson crut même entendre comme une 
toux un peu rauque qui devait être sa façon de crier. Faire 
crier une tortue! Fallait-il que l’Indien eût le diable au corps! 
Quant au but de cette horrible opération, il le comprit en 
voyant la carapace de la tortue se redresser, devenir presque 
plate et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pen
dant ce temps, Vendredi avec un couteau coupait à l’intérieur 
les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à 
coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par 
terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la 
mer, suivie par Tenn qui courait derrière en aboyant. Puis elle 
s’enfonça dans les vagues.

— Elle a tort, dit tranquillement Vendredi, demain les 
crabes l’auront mangée!

Puis il se mit à frotter avec du sable l’intérieur de la ca
rapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé.

— C’est un bouclier, expliqua-t-il à Robinson. C’est com
me cela qu’on les fait dans mon pays. Aucune flèche ne peut 
le percer, et même les grosses bolas rebondissent dessus sans 
le casser!

Robinson en voulait beaucoup à Vendredi de la cruauté 
qu’il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un 
peu plus tard, il eut l’occasion de voir à quel point Vendredi 
pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l’avait 
adoptée.

Malheureusement il s’agissait cette fois d’un petit vau
tour que ses parents avaient abandonné. C’était une horrible 
petite bête, avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lour
des pattes maladroites, et ce petit corps tout nu et tordu
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пи та зовсім голе тільце, криве, мов у хворого. Воно ши
роко роззявляло свій величезний дзьоб і з пищанням 
підставляло його щоразу, як хтось наближався до нього.

П’ятниця почав давати йому шматочки свіжого м’яса, 
а той жадібно ковтав їх. Але незабаром юний гриф став 
виявляти ознаки хвороби. Він спав увесь день, і його зоб 
під мізерним пушком видавався, немов тверда куляГЗ’я- 
сувалося, що він не може перетравити це м’ясо, надто 
свіже для нього. Треба було вигадати щось інше. Тоді П’ят
ниця полишив козячі нутрощі гнити на сонці. Незабаром 
на цьому огидному продукті кишіли білі товсті черв’яки. 
П’ятниця збирав їх черепашкою. Потім клав собі до рота 
і довго пережовував. Нарешті він-заливав у дзьоб пташе
няті густу білу кашку — наслідок пережовування.

— Живі черв’яки занадто свіжі, — роз’яснив він. — 
Птах хворіє. Так треба жувати, жувати. Багато жувати для 
маленький птах.

У Робінзона, який бачив, як він це робить, шлунок 
підступав до горла від огиди, і він втік, щоб не знудило. 
Але в глибині душі він захоплювався самовідданістю,Ліа 
яку був здатний П’ятниця, коли вирішив допомогти тва
рині1.

***

З того часу, як з’явився П’ятниця, Робінзон не відвіду
вав дно печери. Він сподівався, що завдяки новому това
ришеві життя на острові, праця та церемонії розважать 
його, і він не відчує потягу до цього своєрідного нарко
тику.

Проте якось вночі, при повному місяці, він прокинув
ся і не зміг знов заснути. Ззовні не було ані вітерця, і де
рева, зовсім нерухомі, здавалося, спали, як і П’ятниця, що, 
як завжди, лежав в обнімку з Тенном перед дверима. Ро-

1 Для того, щоб нагодувати пташеня, що випало з гнізда, вам 
дійсно треба добре прожувати все те, що ви йому дасте. Але ж, зро
зуміло, ви не зобов’язані жувати саме черв’яків. Трохи м’яса, шинки 
чи крутого яйця дуже добре замінять їх.
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comme celui d’un infirme. Il ouvrait largement son énorme 
bec et le tendait en piaillant chaque fois qu’on s’approchait 
de lui.

Vendredi commença par lui donner des morceaux de vian
de fraîche qu’il avalait avec avidité. Mais biéntôt le petit 
vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la jour
née, et sous son maigre duvet son gésier saillait comme une 
boule Jure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande 
trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors Vendredi 
laissa des boyaux de chèvres pourrir au soleil. Bientôt on vit 
des asticots blancs et gras qui grouillaient dans la viande 
nauséabonde. Vendredi les recueillit avec un coquillage. Puis 
il les mit dans sa bouche et les mâcha longtemps. Enfin il 
laissa couler dans le bec du petit vautour la bouillie blanche 
et épaisse qui résultait de cette mastication.

— Les vers vivants trop frais, expliqua-t-il. L’oiseau 
malade. Alors il faut mâcher, mâcher. Toujours mâcher pour 
les petits oiseaux.

Robinson qui le voyait faire en eut l’estomac soulevé de 
dégoût, et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il 
admirait les sacrifices que pouvait faire Vendredi quand il 
avait décidé d’aider un animal1.

* * *

Depuis l’arrivée de Vendredi, Robinson n’était pas retour
né au fond de la grotte. Il espérait que grâce à son nouveau 
compagnon la vie dans l’île, le travail et les cérémonies 
l’amuseraient suffisamment pour qu’il n ’ait plus envie de 
cette sorte de drogue.

Or, une nuit de pleine lune, il s’éveilla et n’arriva plus à 
se rendormir. Dehors, il n’y avait pas un souffle de vent et 
les arbres parfaitement immobiles paraissaient dormir, com-

1 II est vrai que pour nourrir un petit oiseau tombé du nid, il faut 
bien mâcher soi même tout ce qu'on lui donne. Mais bien sûr on n’est 
pas obligé de prendre des asticots. De la viande, du jambon ou de l’oeuf 
dur font très bien l'affaire.
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бінзона охопило почуття величезного щастя. Бо ж була 
ніч, і тому не можна займатися ділом, і непотрібні ніякі 
церемонії, мундири, нема ні генерала, ні губернатора, — 
одним словом: у нього були канікули. Робінзонові заба
жалося, щоб ніч ніколи не скінчилася, щоб канікули про
довжувались вічно. Але він знав, що день прийде, а разом 
з ним і всі його турботи та обов’язки. Тоді він підвівся, 
підійшов до клепсидри, щоб зупинити її, потім відчинив 
двері, переступив через тіла П’ятниці та Тенна і попря
мував до печери, на дні якої ніч дійсно ніколи не кінчала
ся, а сни тривали вічно.

Наступного ранку П’ятниця був вельми здивований, бо 
не знайшов Робінзона. Він проспав на дві години більше, 
оскільки хазяїн його не розбудив, і настрій у нього був 
чудовий. Чим зайнятися? Зрозуміло, що треба було поли
ти капусту, подоїти кіз та закінчити спостережну кабінку 
на верхівці велетенського кедра понад печерою. Але, ос
кільки Робінзон був відсутній, всі ці обов’язки білої лю
дини відступили, і П’ятниця тепер прислуховувався ли
ше до прагнень свого індіанського серця. На очі йому 
потрапила зачинена — але не замкнена — скринька, що 
стояла на робінзоновім столі — її зміст можна було досл
ідити. Він потягнув її за скоби та узяв собі на плече. Потім 
він вийшов разом з Тенном.

П’ятниця кинув на землю скриньку, що натискала йо
му плече. Шарніри кришки провернулися, і коштовні тка
нини та прикраси у блискучому безладді розсипалися під 
кактусами. П’ятниця і на думці не мав вдягати ці речі. Але 
йому здалося забавним одягнути їх на кактуси, чиї обриси 
дещо нагадували людські. І він витратив не одну годину, 
натягуючи на ці дивовижні рослини, зростом з людину, 
плащі, шалі, капелюхи; він чіпляв на них сукні, пантало
ни, рукавички, нарешті, обвішав їх браслетами, намиста
ми, сергами, діадемами, а на дні скриньки він знайшов 
навіть парасольки, лорнети та віяла, котрі й роздав їм для
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me Vendredi et Tenn enlacés à leur habitude devant la por
te. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bon
heur. En effet, parce qu’il faisait nuit, il n’y avait pas de tra
vail possible, pas de cérémonies, pas d’uniformes, pas de 
gouverneur, ni de général, bref c’était les vacances. Robin
son aurait voulu que la nuit ne finît jamais, que les vacan
ces durent toujours. Mais il savait que le jour allait revenir, 
et avec lui tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il 
se leva, et il alla arrêter la clepsydre; puis il ouvrit la porte, 
il enjamba les corps de Vendredi et de Tenn, et il se dirigea 
vers la grotte au fond de laquelle justement la nuit ne finis
sait jamais, le rêve durait toujours.

Le lendemain matin. Vendredi fut bien surpris de ne pas 
retrouver Robinson. Il avait dormi deux heures de plus par
ce que son maître ne l’avait pas réveillé, et il se sentait de 
très bonne humeur. Que faire? Il y avait bien les choux à 
arroser, les chèvres à traire et une petite cabane d’observa
tion à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais, 
puisque Robinson n’était pas là, toutes ces obligations 
d’homme blanc disparaissaient et Vendredi n’obéissait plus 
qu’à son cœur d’Indien. Son regard rencontra sous la table 
de Robinson un coffre fermé — mais non verrouillé — dont 
il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et 
le hissa sur son épaule. Puis il sortit suivi par Tenn.

Au nord-ouest de l’île, à l’endroit où la grande prairie se 
perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus 
et de cactées qui avaient des formes et les silhouettes les plus 
bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caout
chouc vert hérissés de piquants avec des boules, des raquet
tes, des quéues, des trompes.

Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri 
l’épaule. Les charnières du couvercle sautèrent, et un brillant 
désordre d’étoffés précieuses et de bijoux se répandit au pied 
des cactus. Ces vêtements. Vendredi n’aurait pas songé à s’en 
vêtir lui-même. Mais il trouva amusant d’en habiller les cac
tus qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors 
pendant plus d’une heure il disposa sur ces drôles de plan
tes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des
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повноти ілюзії. Потім він віддався спогляданню власного 
твору, цього натовпу розкішних дам, прелатів, мажордомів 
та чудовиськ у треуголках, що у своїх пишних вбраннях, 
здавалося, згинались, робили реверанси, танцювали, не 
рухаючись, фантастичний балет. Він дуже сміявся та пе
редражнював цих абсурдних пані та панів, жестикулюючи 
та підстрибуючи на місці, а Тенн скакав коло нього і ве
село дзявкав. Потім він повернувся спиною до вирядже
них кактусів і попрямував до дюн, що відгороджували 
пляж. ч

П’ятниця чудово проводив час, він співав від щастя, 
бігаючи білим й чистим піском пляжу. Як добре йому бу
ло, голому й радісному, наодинці з сонцем та собакою, 
вільному робити що завманеться, віддалік від нудного 
Робінзона! Він підбирав камінці, бузкові, блакитні чи пля
мисті, набагато прекрасніші у своїй справжності та про
стоті, ніж великі та складні коштовності, що він їх по
начіпляв на кактуси. Він кидав камінці у Тенна, і той з 
гавканням бігав за ними і приносив назад. Потім він став 
кидати для нього в море шматочки дерева, і пес поринав у 
хвилі, збивав воду всіма чотирма лапами і повертався до 
П’ятниці, наввипередки з прибоєм.

Так вони дійшлй до рисової плантації, що блищала під 
сонцем, ніби водяне дзеркало. П’ятниця підняв плаский 
камінь і запустив нижче, понад водою, щоб подивитися, 
як він буде підстрибувати. Камінь підскочив над водою 
сім разів, перш ніж затонув без бризок. Але П’ятниця не 
передбачав, що Тенну заманеться знов попливти, щоб 
віднайти камінь. У першому пориві він проплив метрів 
двадцять, але там зупинився: вода була не настільки гли
бока, щоб пливти, і він застряв у мулистім дні. Пес зро
бив півоберт і спробував повернутися до індіанця. Пер
ший стрибок вирвав його з багна, але він гепнувся назад і 
забився у відчайдушних спробах визволитися. Ще трохи, 
і він потонув би. П’ятниця схилився над брудною небез
печною водою. Невже доведеться стрибати туди, щоб вря-
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chapeaux, il leur enfila des robes, des pantalons, des gants, 
ils les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles 
d’oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre 
des ombrelles, des faces-à-main et des éventails qu’il leur 
distribua pour compléter l’illusion. Puis il contempla son 
œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de major
domes et de monstres biscornus qui avaient l’air dans leurs 
somptueux atours de se contorsionner, de se faire des révé
rences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très 
fort et imita ces bonshommes et ces bonnes femmes absur
des en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Tenn 
gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tour
na le dos aux cactus et aux cactées habillés, et il se dirigea 
vers les dunes qui le séparaient de la plage.

Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de 
bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. 
Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son 
chien, libre de faire ce qu’il voulait, loin de l’ennuyeux 
Robinson! Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, 
bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros 
bijoux compliqués qu’il avait accrochés aux cactus. Il les 
lançait à Tenn qui courait après en aboyant et les lui rappor
tait. Puis il lui lança, dans la mer cette fois, des morceaux 
de bois, et le chien se précipitait dans les vagues, il battait 
l’eau de ses quatre pattes, et il revenait vers Vendredi, porté 
par le déferlement.

Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil 
comme un miroir d’eau. Vendredi ramassa une pierre plate 
et la lança au ras de l’eau pour faire des ricochets. La pierre 
rebondit sept fois sur l’eau avant de s’y enfoncer sans écla
boussures. Ce que Vendredi n’avait pas prévu, c’est que Tenn 
s’élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan 
l’emporta à une vingtaine de mètres, mais là il s’arrêta : l’eau 
était trop peu profonde pour qu’il puisse pager, et il patau
geait dans la vase. Il fît demi-tour et s’efforça de revenir vers 
l’Indien. Un premier bond l’arracha à la boue, mais il retom
ba lourdement et il commença à se débattre avec des mou
vements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se 
pencha vers l’eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour
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тувати Тенна? У нього виникла інша ідея. Він підбіг до 
заслінки, що призначалася для спуску води, сунув пали
цю у перший отвір засува та щосили натиснув, немов ва
желем. Вода негайно ніби закипіла по той бік заслінки, а 
рівень її на лані швидко понизився. Через кілька хвилин 
рисова плантація була осушена. Урожай був загублений, 
але Тенн зміг опуститися на підвалину греблі і стати на 
ноги.

П’ятниця залишив його опорядковуватись, а сам, при
танцьовуючи, попрямував до лісу.

* * *

Коли Робінзон вийшов з печери, де пробув близько три
дцяти шести годин, то дуже здивувався, бо не знайшов 
П’ятниці. Тільки Тенн віддано чекав на нього на порозі 
будинку. Однак вигляд у бідолахи Тенна був зніяковілий 
та винуватий; саме він і провів Робінзона спершу до за
ростей кактусів, з найкращим одягом та всіма коштовнос
тями «Віргінії», що були виставлені на огляд, а потім до 
рисової плантації, де досихав на сонці цьогорічний вро
жай. Робінзон страшенно розгнівався. Про всяк випадок 
він закрив заслінку та відчинив канал для подачі води на 
рисову плантацію. Може паростки рису ще оживуть? 
Потім, до кінця дня, він, жорстоко сколовши пальці, зби
рав з кактусів одяг та коштовності — найпрекрасніше, що 
було у нього на острові. Він гнівався тим більше, що відчу
вав себе частково винним: не ішов би до печери, нічого б 
цього не скоїлось.

Наступного дня він вирішив податися на пошуки П’ят
ниці. Гнів ущухав, і відсутність товариша починала його 
турбувати. Тому він заходився за допомогою Тенна про
чісувати незайманий ліс. Пес, який дуже добре зрозумів, 
що треба знайти П’ятницю, обшукував гаї, сковзав у ха
щу, відшукуючи сліди, що запахом нагадували П’ятницю, 
і гавканням сповіщав Робінзонові, коли щось знаходив. 
Саме так він викрив на невеличкій галявинці те, що, ма
буть, було таємним сховищем П’ятниці. По-перше, там був
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sauver Tenn? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne._qui 
servait à vider l’eau. Il passa un bâton dans le premier trou 
de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt l’eau 
commença à bouillonner de l’autre côté de la vanne, tandis 
que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques 
minutes plus tard toute la rizière était à sec. La récolte était 
perdue, mais Tenn pouvait atteindre en rampant le pied de 
la digue.

Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant 
vers la forêt.

* * *

Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près 
de trente-six heures, il ne fut pas très surpris de ne plus re
trouver Vendredi. Seul Tenn l’attendait fidèlement sur le seuil 
de la porte de la maison. Il avait d’ailleurs l’air gêné et cou
pable, ce pauvre Tenn, et c’est lui qui conduisit Robinson 
d’abord dans la plantation des cactus et des cactées où s’éta
laient les plus beaux vêtements et tous les bijoux qui venaient 
de La Virginie, puis à la rizière où la récolte de l’année ache
vait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une gran
de colère. A tout hasard, il ferma la vanne d’évacuation de 
la rizière et ouvrit le canal d’alimentation. Peut-être les plants 
de riz voudraient-ils reprendre? Ensuite il passa toute une 
journée à ramasser sur les cactus et les cactées en se piquant 
cruellement les doigts les vêtements et les bijoux qui étaient 
ce qu’il possédait de plus beau dans l’île. Il était d’autant 
plus furieux qu’il se sentait lui même un peu coupable : s’il 
n’était pas descendu dans la grotte, tout cela ne serait pas 
arrivé.

Le lendemain, il se décida à partir à la recherche de Ven
dredi. Sa colère s’était calmée et l’absence de son compa
gnon commençait à l’inquiéter. Il entreprit donc de battre la 
forêt vierge avec l’aide de Tenn. Le chien qui avait bien 
compris qu’il fallait retrouver Vendredi fouillait les buissons, 
se glissait dans les fourrés, suivait des pistes dont l’odeur 
ressemblait à celle de Vendredi, et il aboyait pour prévenir 
Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C’est ainsi
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прив’язаний між двома деревами гамак, сплетений з ліан, 
з підстилкою та подушкою з сіна. Це підвісне ліжко, як на 
вигляд, було дуже зручним. Потім, сівши на своєрідне 
крісло з переплетених гілок дерева, можна було побачити 
дивну ляльку з перекрученої соломи, з дерев’яною голо
вою та довгим волоссям з мочалки. Отже, П’ятниця не 
бажав примиритися з самотністю і змайстрував собі на
речену! Нарешті, Робінзон побачив ряд дрібних речей, 
підвішених так, щоб той, хто лежить в гамаці, міг діста
ти, — водночас і корисних, і забавних, котрими індіанець 
скрашував години свого спочинку. Там була очеретяна со
пілка, сарбакан, убори з пір’я на зразок тих, що носять 
індіанці Північної Америки, стрілки, сушені зміїні шкірки, 
щось схоже на маленьку гітару тощо. Робінзон дивився з 
заздрістю та подивом на те, як П’ятниця зумів жити щас
ливо та розважатися без нього! Навіщо ж тоді потрібні 
весь той клопіт та турботи, якими він обтяжував себе що
дня?

Тепер вже П’ятниця не міг бути далеко. Раптом Тенн 
застиг перед магнолією, що заросла плющем, потім став 
просуватися вперед крок за кроком, настовбурчивши ву
ха, витягнувши шию. Нарешті він зупинився, тицьнувшись 
носом в один із стовбурів. Тут дерево захиталося,Тпро- 
лунав сміх П’ятниці. Індіанець сховав голову під шоло
мом з квітів та листя. Все своє тіло він розмалював соком 
геніпапо — рослини, яка дає зелену фарбу, якщо розчави
ти її стебло — зобразив гілки та листя, які обвивали його 
стегна і тулуб. Так, перетворений на людину-дерево, все 
ще голосно сміючись, він пустився в урочистий танок нав
коло Робінзона, а потім помчав щодуху до моря, щоб обми
тися у хвилях.

* * *

Життя повернулося у звичну колію. Робінзон, як рані
ше, удавав губернатора острова і генерала. П’ятниця уда
вав сумлінного робітника заради підтримання цивілізації
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qu’il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le 
camp secret de Vendredi. Il y avait d’abord entre deux ar
bres un hamac de lianes rembourré avec un oreiller et un 
matelas d’herbes sèches. C’était un lit suspendu, de toute 
évidence très confortable. Puis assis sur une espèce de fau
teuil fait de branches d’arbre ligaturées, on découvrait une 
drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des 
cheveux longs en raphia. Ainsi Vendredi pour n’être pas tout 
seul s’était fabriqué une fiancée! Enfin Robinson vit, suspen
dus près du hamac à portée de la main de celui qui y était 
couché, un tas de petits objets à la fois utiles et amusants 
dont l’Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi 
une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes 
comme celles des Peaux-Rouges d’Amérique du Nord, des 
fléchettes, des peaux de serpent séchées, une espèce de pe
tite guitare, etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir 
comme Vendredi avait l’air d’être heureux et de s’amuser 
sans lui! A quoi donc servaient tous les travaux et toutes les 
obligations qu’il s’imposait chaque jour?

Vendredi ne pouvait plus être loin. Tout à coup, Tenn 
tomba en arrêt devant un massif de magnolias envahi par le 
lierre, puis avança pas à pas, les oreilles dressées, le cou 
tendu. Enfin il s’arrêta, le nez contre l’un des troncs. Alors 
le tronc s’agita et le rire de Vendredi éclata. L’Indien avait 
dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs. Sur 
tout son corps, il avait dessiné avec du jus de geni-papo — 
une plante qui donne une teinture verte quand on casse une 
de ses tiges — des rameaux et des feuilles qui montaient en 
s’enroulant le long de ses cuisses et de son torse. Ainsi dé
guisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exé
cuta une danse triomphale autour de Robinson, puis il se 
sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les 
vagues.

* * *

La vie reprit son cours tant bien que mal. Robin-son fai
sait toujours semblant d’être le gouverneur et le général de 
l’île. Vendredi faisait semblant de travailler durement pour
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на острові. Тільки Тенн невдавано ледарював цілісінький 
день. Старіючи, він ставав дедалі товстішим та млявішим.

Втім, П’ятниця, знайшов собі новий спосіб проведен
ня часу. Він викрив схованку, де Робінзон тримав бариль
це з тютюном та довгу порцелянову люльку капітана ван 
Дейсселя. При кожній нагоді він заходив до печери вику
рити люлечку. Якщо б Робінзон довідався про це, то без 
сумніву суворо покарав його, бо тютюн вже майже весь 
скінчився. Паління було втіхою, яку Робінзон дозволяв 
собі надзвичайно рідко, лише під час найбільших свят.

У той день Робінзон спустився на берег оглянути сму
гу дна, що мала відкритися при відливі. П’ятниця узяв 
під пахву барильце і попрямував посидіти у глибині пе
чери. Там він влаштував собі щось на зразок ліжка з ба
рил, вкритих мішками. Напівлежачи на них, він глибоко 
затягувався тютюном. Потім видихав з легень хмаринку 
синьоватого диму, яка розпливалася у слабкому світлі, що 
падало з отвору печери. Він готувався зробити наступну 
затяжку, як раптом до нього донеслися віддалені вигуки 
та гавкіт. Робінзон повернувся раніше, ніж очікувалось, і 
він кличе з погрозою в голосі. Тенн дзявкає. Чути клацан
ня — значить, Робінзон дістав свій бич. Нема сумніву, він 
нарешті викрив пропажу барильця з тютюном! П’ятниця 
підводиться і йде назустріч покаранню, якого йому не 
уникнути. Раптом він зупиняється: а що робити з люль
кою, яку він все ще тримає в руці? Він кидає її щосили в 
глибину печери, туди, де стоять барила з порохом. Потім 
він хоробро прямує до Робінзона. Робінзон розлючений. 
Побачивши П’ятницю, він підводить бич. І в цю мить ви
бухають сорок барил з порохом. Язики яскравого полум’я 
вириваються з печери. Робінзон відчуває, як щось підіймає 
його, несе, і перш ніж втратити свідомість, він встигає 
помітити, як розсипається громаддя скель, що здіймали
ся над печерою, валяться одна на одну, немов кубики ди
тячої будови.
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entretenir la civilisation dans l’île. Il n’y avait que Tenn qui 
ne faisait pas semblant de faire la sieste toute la journée. En 
vieillissant, il devenait de plus en plus gros et lent.

Vendredi, lui, avait trouvé un nouveau passe-temps. 
Il avait découvert la cachette où Robinson dissimulait le ba
rillet à tabac et la longue pipe en porcelaine du capitaine 
van Deyssel. Chaque fois qu’il en avait l’occasion, il allait 
fumer une pipe dans la grotte. Si Robinson le découvrait, il 
le punirait sans doute lourdement, parce qu’il n’y avait pres
que plus de tabac. Fumer était un plaisir que Robinson ne 
s’accordait plus que très rarement, dans les grandes occa
sions.

Ce jour-là Robinson était descendu sur le rivage inspec
ter des lignes de fond que la marée descendante venait de 
découvrir. Vendredi mit le barillet sous son bras, et il alla 
s’installer au fond de la grotte. Là, il s’était construit une 
sorte de chaise longue avec des tonneaux couverts de sacs. 
A demi renversé en arrière, il tire de longues bouffées de la 
pipe. Puis il chasse de ses poumons un nuage bleu qui s’épa
nouit dans la faible lumière provenant de l’entrée de la grot
te. Il s’apprête à tirer une nouvelle bouffée de la pipe, quand 
des cris et des aboiements lointains lui parviennent. Robin
son est revenu plus tôt que prévu, et il l’appelle d’une voix 
menaçante. Tenn jappe. Un claquement retentit. Robinson a 
donc sorti son fouet. Sans doute s’est il enfin aperçu de la 
disparition du barillet de tabac? Vendredi se lève et marche 
vers le châtiment qui l’attend. Soudain il s’arrête : que faire 
de la pipe qu’il tient toujours dans sa main? Il la jette de 
toutes ses forces dans le fond de la grotte, là où sont rangés 
les tonneaux de poudre. Puis, bravement, il va rejoindre 
Robinson. Robinson est furieux. Quand il voit Vendredi, il 
lève son fouet. C’est alors que les quarante tonneaux de 
poudre font explosion. Un torrent de flammes rouges jaillit 
de la grotte. Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu’il 
voit avant de s’évanouir les gros rochers qui surmontent la 
grotte rouler les uns sur les autres comme les pièces d’un jeu 
de construction.
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*  *  *

Відкривши очі, Робінзон спочатку побачив обличчя, що 
схилилося над ним. П’ятниця лівою рукою підтримував 
йому голову та намагався напоїти свіжою водою зі жмені 
правиці. Але Робінзон стискав зуби, і вода проливалася 
повз рота, на його бороду та груди.

Побачивши, що він ворухнувся, індіанець посміхнув
ся й підвівся. Від цього частина його сорочки та ліва шта
нина панталон, пошматовані та почорнілі, впали на зем
лю. П’ятниця зареготав і кількома рухами позбавився від 
залишків одягу. Потім він підібрав серед уламків домаш
нього начиння сколок дзеркала, подивився у нього, скри
вив гримасу, і подав Робінзону з новим вибухом сміху. Він 
не був поранений, але весь у кіптяві, а його чудова руда 
борода напівобгоріла. Він підвівся і в свою чергу зірвав 
обгоріле лахміття, яке ще трималось на тілі, зробив два- 
три кроки, але під товстим шаром сажі, куряви та землі, 
що вкривали його, відчув лише біль.

Будинок палав, немов смолоскип. Стіна фортеці обва
лилася у рів, що оточував її. Всі інші будови — капличка, 
банк, хлів, щогла-календар — лежали, повалені вибухом. 
Чоловіки спостерігали цю картину спустошення, коли фо
нтан землі злетів до неба метрів за сто від них, а півсе- 
кунди по тому жахливий вибух знов повалив їх додолу. 
Потім на них посипався град каміння та вирваного корін
ня. Це вибухнуло одне з барил пороху, котрі Робінзон за
копав на дорозі, вони мали ґніт з клоччя, щоб можна було 
їх підпалювати на відстані.

Перелякані цим другим вибухом, набагато ближчим, 
кози кинулися всі разом у протилежний бік і знесли ого
рожу загону. Тепер вони галопом неслися на всі боки, мов 
навіжені. Так вони розбіглися по острові та повернулись 
до дикого стану.

Вхід у печеру бур захаращений уламками скель. Один 
з них стирчав, ніби пік, над цим хаосом, і звідти, мабуть, 
відкривалося надзвичайне видовище острова та моря. Ро-
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* * *

En ouvrant les yeux. Robinson vit d’abord un visage pen
ché sur lui. Vendredi lui soutenait la tête de la main gauche 
et essayait de lui faire boire de l’eau fraîche dans le creux 
de sa main droite. Mais Robinson serrait les dents, et l’eau 
coulait autour de sa bouche, dans sa barbe et sur sa poitrine.

L’Indien sourit et se releva en le voyant remuer. Aussitôt 
une partie de sa chemise et la jambe gauche de son panta
lon, déchirés et noircis, tombèrent sur le sol. Il éclata de rire 
et se débarrassa par quelques contorsions du reste de ses 
vêtements. Puis il ramassa un morceau de miroir au milieu 
d’objets domestiques brisés, il s’y regarda en faisant des 
grimaces et le présenta à Robinson avec un nouvel éclat de 
rire. Il n’avait pas de blessure, mais il était barbouillé de suie, 
et sa belle barbe rousse était à moitié brûlée. Il se leva et 
arracha à son tour les loques carbonisées qui s’attachaient 
encore à lui. Il fit quelques pas. Il n’avait que quelques con
tusions sous l’épaisse couche de suie, de poussière et de ter
re qui le couvrait.

La maison brûlait comme une torche. La muraille de la 
forteresse s’était effondrée dans le fossé qui la bordait. Tous 
les autres bâtiments, le temple, la banque, la bergerie, le mât- 
calendrier avaient été soufflés pêle-mêle par l’explosion. Les 
deux hommes contemplaient ce champ de désolation quand une 
gerbe de terre monta vers le ciel à une centaine de mètres, puis 
une demi-seconde plus tard une terrible explosion les jeta à 
nouveau sur le sol. Ensuite une grêle de cailloux et de racines 
arrachées crépita autour d’eux. C’était l’un des tonneaux de 
poudre que Robinson avait enfouis sur le chemin et qu’un 
cordon d’étoupe permettait d’enflammer à distance.

Épouvantées par cette seconde explosion beaucoup plus 
proche, les chèvres s’étaient précipitées toutes ensemble dans 
la direction opposée et avaient défoncé la clôture du corral. 
Elles galopaient maintenant dans tous les sens comme des 
folles. Elles allaient se disperser dans l’île et revenir à l’état 
sauvage.

L’entrée de la grotte était bouchée par un amoncellement 
de rochers. L’un d’eux formait comme un pic au-dessus du 
chaos et devait offrir un point de vue extraordinaire sur l’île
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бінзон роздивлявся, машинально підбираючи предмети, 
вивернуті з печери перед тим, як та зачинилася. Там була 
рушниця з зігнутим стволом, діряві мішки, кошики без 
дна. П’ятниця наслідував його приклад, але замість того, 
щоб, як він, складати знайдені речі біля підніжжя кедра, 
він їх доламував. Робінзон не чіпав його, але всеж-таки 
здригнувся, побачивши, як індіанець розкидає повними 
жменями дещицю пшениці, що зберігалася на дні гор
щика.

Прийшов вечір, і вони нарешті знайшли хоч одну цілу 
річ: підзорну трубу, а поряд — труп Тенна під коренями 
дерева. П’ятниця ретельно обмацав його. У нього безумо
вно нічого не було зламано, здавалося, з ним взагалі нічо
го не трапилося. Бідний Тенн, такий старий, такий відда
ний! Можливо, вибух став причиною того, що він вмер 
просто від переляку!

Піднявся вітер. Вони пішли удвох до моря, щоб уми
тися. Потім вони розділили на двох дикий ананас, і Ро
бінзон згадав, що саме цей плід став його першою трапе
зою на острові у день загибелі корабля. Нарешті вони 
розтяглися під великим кедром, намагаючись заснути.

Робінзон розмірковував, дивлячись на місяць між гіл
лям кедра. Отже, всі досягнення, одержані ним на ост
рові, його садки, загони для худоби, будівлі, всі запаси, 
накопичені у печері, все це загинуло з вини П’ятниці. І все 
ж він не хотів його винуватити. Правду кажучи, йому са
мому давно вже обрид цей нудний та клопіткий устрій, 
але йому не вистачало мужності зруйнувати його. Тепер 
вони обидва були вільні. Робінзону було цікаво, як піде 
далі життя; він розумів, що тепер головна роль перейде 
до П’ятниці.

Він все ще задумливо дивився у небо, коли раптом 
місяць дуже швидко ковзнув за гілку і знов з’явився з дру
гого боку. Потім він зупинився, але відразу ж знов почав 
пливти чорним небосхилом. У ту ж мить пролунав жах
ливий тріскіт. Робінзон і П’ятниця скочили на ноги. Це не 
місяць ворухнувся, а дерево готувалося впасти. Розхита
ний вибухом, високий кедр не зміг протистояти нічному
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et la mer. Robinson regardait autour de lui et ramassait ma
chinalement les objets que la grotte avait vomis avant de se 
refermer. Il y avait un fusil au canon tordu, des sacs troués, 
des paniers défoncés. Vendredi l’imitait, mais au lieu d’al
ler déposer comme lui au pied du cèdre les objets qu’il avait 
trouvés, il achevait de les détruire. Robinson le laissait fai
re, mais il tressaillit tout de même quand il le vit disperser à 
pleines poignées un peu de blé qui restait au fond d’un chau
dron.

Le soir tombait, et ils venaient enfin de trouver un objet 
intact — la longue-vue — lorsqu’ils découvrirent le cadavre 
de Tenn au pied d’un arbre. Vendredi le palpa attentivement. 
Il n’avait rien de brisé apparemment, il semblait même 
n’avoir rien du tout. Pauvre Tenn, si vieux, si fidèle! L’ex
plosion l’avait peut-être fait mourir tout simplement de peur!

Le vent se leva. Ils allèrent ensemble se laver dans la mer. 
Puis ils partagèrent un ananas sauvage, et Robinson se sou
vint que c’était la première chose qu’il eût mangée dans l’île 
après le naufrage. Enfin ils s’étendirent au pied du grand 
cèdre pour essayer de dormir.

Robinson réfléchissait en regardant la lune entre les bran
ches noires du cèdre. Ainsi toute l’œuvre qu’il avait accom
plie sur l’île, ses cultures, ses élevages, ses constructions, 
toutes les provisions qu’il avait accumulées dans la grotte, 
tout cela était perdu par la faute de Vendredi. Et pourtant il 
ne lui en voulait pas. La vérité, c’est qu’il en avait assez 
depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracas- 
siére, mais qu’il n’avait pas le courage de la détruire. Main
tenant, ils étaient libres tous les deux. Robinson se deman
dait avec curiosité ce qui allait se passer, et il comprenait que 
ce serait désormais Vendredi qui mènerait le jeu.

Il regardait toujours le ciel en réfléchissant, quand il vit 
tout à coup la lune glisser très vite derrière une branche et 
reparaître de l’autre côté. Puis elle s’arrêta, et tout de suite 
après recommença à glisser dans le ciel noir. Au même mo
ment un épouvantable craquement retentit. Robinson et Ven
dredi sautèrent sur leurs pieds. Ce n’était pas la lune qui 
bougeait, c’était l’arbre qui était en train de s’écrouler. Miné, 
par l’explosion, le grand cèdre n’avait pu résister au vent de
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вітру. Він повалився на ліс, розтрощивши десятки моло
дих дерев, і земля здригнулася від удару величезного сто
вбура.

* * *

П’ятниця почав їх нове життя з довгого періоду нероб
ства. Він проводив цілісінькі дні в гамаці, сплетеному з 
ліан, котрий він натягнув між двома пальмами на березі 
моря. Він так мало рухався, що птахи розсаджувались на 
деревах зовсім поруч із ним. Тоді він стріляв у них зі сво
го с«ц>бакана,_і ввечері разом з Робінзоном смажив дичи
ну,'здобуту цим способом полювання — без сумніву, най- 
лінивішим з усіх існуючих.

Робінзон, зі свого боку, почав повністю змінюватися. 
Раніше він стриг волосся дуже коротко, майже наголо, за
те бороду, навпаки, відпустив довгу, і вона надавала йому 
вигляду старого діда. Він обрізав бороду — все одно вона 
вже була зіпсована вибухом, — і перестав стригти волос
ся, яке вкрило всю його голову золотистими кучерями. Ра
птом він набув набагато молодшого вигляду, майже як брат 
П’ятниці. Він тепер не нагадував ні губернатора, ні тим 
більше генерала.

І тіло його також змінилося. Він завжди побоювався 
сонячних ударів, тим паче, що був рудим. Коли йому тре
ба було побути на сонці, він загортався з ніг до голови, 
вдягав капелюха, та до того ж не забував про парасольку з 
козячої шкіри. І тому тіло у нього було біле та тендітне, 
як у общипаної курки.

Але П’ятниця підбадьорював його, і він почав виходи
ти на сонце голяка. Спочатку він зіщулювався, відчуваю
чи ніяковість та сором. Потім звик. Шкіра його загрубіла 
і стала мідного відтінку. Він пишався тепер своїми опук
лими грудьми та рельєфними м’язами. Він вправлявся з 
П’ятницею в усіх різновидах ігор. Вони бігали наввипе
редки по піску, змагалися у плаванні, в стрибках у висоту, 
в киданні болас. Робінзон навчився також ходити на ру
ках, як і його товариш. Він ставав «ногами до стіни», спи
раючись на якусь скелю, потім відривався від опори й важ-
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la nuit. Il s’abattit dans la forêt en écrasant sous lui des di
zaines d’arbustes, et le sol trembla sous le choc de l’énorme 
tronc.

* * *

Vendredi commença leur nouvelle vie par une longue 
période de siestes. Il passait des journées entières dans le 
hamac de lianes tressées qu’il avait tendu entre deux palmiers 
au bord de la mer. Il bougeait si peu que les oiseaux venaient 
se poser dans les arbres tout près de lui. Alors il tirait sur 
eux avec sa sarbacane, et, le soir, il faisait rôtir avec Robin
son le produit de cette sorte de chasse, certainement la mé
thode la plus paresseuse qui existât.

De son côté, Robinson avait commencé à se transformer 
complètement. Avant il portait des cheveux très courts, pres
que ras, et au contraire une grande barbe qui lui donnait un 
air de grand-père. Il coupa sa barbe — qui avait été d’ailleurs 
déjà abîmée par l’explosion — et il laissa pousser ses che
veux qui formèrent des boucles dorées sur toute sa tête. Du 
coup il paraissait beaucoup plus jeune, presque le frère de 
Vendredi. Il n’avait plus du tout la tête d’un gouverneur et 
encore moins d’un général.

Son corps aussi s’était transformé. Il avait toujours craint 
les coups de soleil, d’autant plus qu’il était roux. Quand il 
devait rester au soleil, il se couvrait des pieds à la tête, met
tait un'chapeau et n’oubliait pas de surcroît sa grande om
brelle en peau de chèvre. Aussi il avait une peau blanche et 
fragile comme celle d’une poule plumée.

Encouragé par Vendredi, il commença à s’exposer nu au 
soleil. D’abord il avait été tout recroquevillé, laid et honteux. 
Puis il s’était épanoui. Sa peau avait durci et avait une tein- ' 
te cuivrée. Il était fier maintenant de sa poitrine bombée et 
de ses muscles saillants. Il s’exerçait avec Vendredi à toutes 
sortes de jeux. Ils faisaient la course sur le sable, ils se dé
fiaient à la nage, au saut en hauteur, au lancer des bolas. 
Robinson avait appris également à marcher sur les mains, 
comme son compagnon. Il faisait « les pieds au mur » con
tre un rocher, puis il se détachait de ce point d’appui et par-
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ко пересувався, a П’ятниця підбадьорював його оплес
ками.

Але головне — він придивлявся, як робить П’ятниця, і 
завдяки йому впізнавав, як належить жити на ненаселе- 
ному острові посеред Тихого океану.

Наприклад, П’ятниця проводив багато годин за виго
товленням луків та стріл. Він вирізав спочатку «прості» 
луки з найгнучкіпгах порід дерева, таких, як ліщина, сан
дал, амарант або копаїба. Потім, згідно з чилійською тех
нологією, робив луки складні, зібрані з кількох частин, 
міцніші та тривкіші. На простий лук він нав’язував пла
стини з козячого рога, котрі додавали йому гнучкості де
рева.

Але більш за все він докладав зусиль до виготовлен
ня стріл, оскільки, безперервно збільшуючи міцність сво
їх луків, він прагнув до того, щоб мати змогу використо
вувати дедалі довші стріли. Незабаром йому вдалося 
зробити стріли майже півтора метри завдовжки. Стріла 
складається з трьох частин: вістря, ратища та оперіння. 
П’ятниця витрачав цілі години на те, щоб врівноважити 
ці елементи, розхитуючи ратище, покладене на камінь, як 
коромисло. Нема нічого важливішого для якості стріли, 
ніж співвідношення між вагою вістря і оперіння. П’ятни
ця оперяв свої стріли чим тільки міг, користуючись пта
шиним пір’ям або листям пальми. З іншого боку, для на
конечників він користався не металом або камінням, а 
кістками, перш за все—  козячими лопатками, з котрих 
він вирізав вістря у формі крилець. Врешті-решт Робін- 
зон зрозумів, що П’ятниця не прагне одержати міцну та 
влучну зброю, призначену для того, щоб протикати птахів 
або кроликів. Ні, він хотів, щоб його стріли літали яко
мога вище, якомога дальше і якомога довше. Він поси
лав свої стріли не заради вбивства, але заради втіхи — 
бачити, як вони ширяють в небі, ніби чайки.

Одного разу, коли доволі свіжий вітер з моря збивав 
баранці на хвилях, Робінзон стежив за тим, як П’ятниця 
посилав стріли просто догори, до сонця. Він взяв одну, 
особливо довгу — заввишки зо два метри, — що була опі-
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tait lourdement, encouragé par les applaudissements de Ven
dredi.

Mais surtout il regardait faire Vendredi, il l’observait, et 
il apprenait grâce à lui comment on doit vivre sur une île 
déserte du Pacifique.

Par exemple. Vendredi passait de longues heures à con
fectionner des arcs et des flèches. Il tailla d’abord des arcs 
simples dans les bois les plus souples, comme le noisetier, 
le santal, l’amarante ou le copaïba. Puis selon la technique 
chilienne, il fabriqua des arcs composites — formés de plu
sieurs pièces — plus puissants et plus durables. Sur un arc 
simple, il ligaturait des lamelles de cornes de boucs qui ajou
taient leur propre élasticité à celle du bois.Mais c’était sur
tout aux flèches qu’il consacrait le plus de travail, car s’il 
augmentait sans cesse la puissance de ses arcs, c’était pour 
pouvoir envoyer des flèches de plus en plus longues. Il en 
arriva bientôt à faire des flèches d’un mètre cinquante. La 
flèche se compose de trois parties : la pointe, le fût et l’em
pennage. Vendredi passait des heures à équilibrer ces trois 
éléments en faisant osciller le fût sur l’arête d’une pierre. 
Rien de plus important pour l’eflicacité d’une flèche que le 
rapport du poids de la pointe et de celui de l’empennage. 
Vendredi empennait ses flèches autant qu’il le pouvait, en 
utilisant des plumes d’oiseaux ou des feuilles de palmier. 
D’autre part il se servait pour les pointes non de pierre ou 
de métal, mais d’os, surtout d’omoplates de chèvres dans 
lesquelles il découpait ses pointes en forme d’ailettes. Ro
binson finit par comprendre que Vendredi ne cherchait pas à 
obtenir des projectiles précis et puissants destinés à percer 
des oiseaux ou des lapins. Non, ce qu’il voulait, c’était que 
ses flèches volent le plus haut, le plus loin et le plus long
temps possible. Il envoyait ses flèches, non pour tuer, mais 
pour le plaisir de les voir planer dans le ciel, comme des 
mouettes.

Un jour que le vent marin assez vif faisait moutonner les 
vagues, Robinson observait Vendredi qui tirait des flèches 
droit vers le soleil. Il en prit une particulièrement longue — 
elle dépassait deux mètres — empennée sur au moins cin-
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рена не менш ніж на півметра пір’ям альбатроса. Потім 
щосили натягнув лук — цілив у ліс під кутом сорок п’ять 
градусів. Спущена тятива хльоснула його по шкіряному 
браслету, котрий він заради захисту вдягав на зап’ястя 
лівої руки. Стріла злетіла догори щонайменше на сто 
метрів. Там вона немов завагалася, але замість того, щоб 
впасти назад на пляж, підхоплена вітром, полетіла до лісу. 
Коли стріла зникла за першим рядом дерев, П’ятниця з 
широкою посмішкою обернувся до Робінзона:

— Вона заплутається у гіллі, ти її не відшукаєш, — 
сказав Робінзон.

— Я її не відшукаю, — сказав П’ятниця, — зате вона 
ніколи не упаде.

* * *

Перед вибухом Робінзон примушував П’ятницю готу
вати ті страви, до яких він звик у своїй сім’ї, в Йорку. Як
що на початку перебування на острові він і був вимуше
ний смажити м’ясо на відкритому вогні, то потім швидко 
повернувся до рецептів, схожих до вареної яловичини, 
найулюбленішої страви англійців тої епохи. Але тепер 
П’ятниця навчав його рецептів, відомих серед араукансь
ких племен, або вигаданих ним самим.

Ідеал П’ятниці полягав у тому, щоб їсти все найкраще, 
але все одно де, все одно коли і притому щоб не потрібна 
була ніяка кухня та прилад дя. Вибух знищив посуд та ка
струлі, які були на острові. Наприклад, більшу частину 
птахів, яких вони їли, П’ятниця готував у глині. Це най
простіший і забавний спосіб готування курки або будь-, 
якого іншого пернатого:

П’ятниця патрав птаха і натирав усередині сіллю, пер
цем, а за бажанням ще й духмяними травами, або навіть 
клав трохи фаршу, але це необов’язково. Він залишав на 
тушці все пір’я. Потім готував рідку глину — рідку не за
надто, але таку, щоб її легко було місити і ліпити, — і 
робив з неї плаский корж. Цим коржем він обгортав туш-

102



quante centimètres avec des plumes d’albatros. Puis il ban
da l’arc de toutes ses forces en visant à quarante-cinq degrés 
vers la forêt. La corde en se détendant fouetta le brassard de 
cuir qu’il nouait sur son avant-bras gauche pour le protéger. 
La flèche monta jusqu’à une hauteur de cent mètres au moins. 
Là, elle parut hésiter, mais au lieu de repiquer vers la plage, 
emportée par le vent, elle fila vers la forêt. Lorsqu’elle eut 
disparu derrière les premiers arbres. Vendredi se tourna avec 
un large sourire vers Robinson.

— Elle va tomber dans les branches, tu ne la retrouveras 
pas, dit Robinson.

—Je ne la retrouverai pas, dit Vendredi, mais c’est parce 
que celle-là ne retombera jamais.

* * *

Avant l’explosion, Robinson faisait faire à Vendredi le 
genre de cuisine qu’il avait apprise dans sa famille à York. 
Si au début de son séjour dans l’île il avait été obligé de faire 
rôtir sa viande sur un feu vif, il était bien vite revenu ensui
te à des recettes proches du boeuf bouilli, le plat le plus en 
faveur chez les Anglais de cette époque. Mais maintenant. 
Vendredi lui apprenait des recettes qui étaient celles des tri
bus araucaniennes, ou qu’il inventait tout simplement.

L’idéal pour Vendredi, c’était certes de manger le mieux 
possible, mais n’importe où, n’importe quand, et surtout sans 
avoir besoin d’une cuisine et d’ustensiles. L’explosion avait 
détruit les plats et les casseroles qu’il y avait dans l’île. Par 
exemple la plupart des oiseaux qu’ils mangeaient. Vendredi 
les préparait à l ’argile. C’est la façon la plus simple et la 
plus amusante de faire cuire un poulet ou tout autre volati
le :

Vendredi le vidait et mettait dans son ventre du sel, du 
poivre, et à volonté des herbes aromatiques ou même un peu 
de farce, mais ce n’est pas indispensable. H lui laissait tou
tes ses plumes. Ensuite il préparait de l’argile mouillée — 
pas trop mouillée, mais assez pour qu’elle soit facile à mo
deler et à pétrir — il en faisait une galette bien plate. Puis il 
roulait cette galette autour de l’oiseau, il l’enfermait bien

103



ку, ретельно защипував і одержував глиняну кулю, схожу 
на велике яйце або м’яч для регбі, відповідно до розміру 
птаха. Шар глини мав бути від одного до трьох санти
метрів завтовшки. В якій-небудь ямі він розводив вогни
ще, добре підгодовував його хмизом, бо потрібно було 
отримати багато вугілля. Коли вогонь сильно розгорався, 
він клав глиняну кулю до ями, між вугіллям. Після цього 
він ще годину чи дві підтримував вогонь. Глина висихала 
і тверділа, як горщик. Коли куля ставала цілковито твер
дою, він виймав її з ями і розбивав. Пір’я залишалося при
клеєним до глини, а  смажений птах був готовий, немов з 
печі, ніжний та соковитий.

Але що особливо подобалося П’ятниці у цім способі 
готування, це необхідність щоразу розбивати глиняну обо
лонку, і не треба було ні мити посуд, ні ставити його по 
місцях.

Робінзон мав звичку класти яйця в окріп та тримати 
довше або менше, щоб зварити некруто, в мішечок або 
круто. П’ятниця навчив його, як обходитися без каструлі 
та без води. Протикнув яйце загостреною паличкою, на 
зразок рожна, та готував його, крутячи над вогнем.

Робінзон завжди був переконаний, що добрий кухар 
не буде змішувати м’ясо та рибу, сіль та цукор. П’ятниця 
показав йому, щб такі суміші інколи можливі та навіть 
смачні. Наприклад, перш ніж засмажити скибку пекарі, 
він робив ножем ряд глибоких надрізів у шматку м’яса, і 
в кожний надріз вкладав устрицю або сиру мідію. М’ясо, 
нафаршироване молюсками, мало чудовий смак.

Щоб змішати солодке та солоне, він додавав до риби 
гараір^ананаріу або начиняв кролика сливами. Але перш 
за все він навчив Робінзона добувати цукор. Він показав 
йому різновид пузатої пальми, товстішої в середині, ніж 
біля коренів або верхівки, коротше, у вигляді веретена. 
Якщо її зрубати та відрізати листя, відразу побачиш, як 
починають витікати, краплі густого і солодкого соку. Ба
жано розташувати дерево на сонці так, щоб верхівка, 
звідки витікає сік, була вище за корінь, що зовсім не див-
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dans la pâte, il faisait autour de lui comme une boule d’ar
gile qui ressemblait à un gros œuf ou à un ballon de rugby, 
selon la grosseur. La couche d’argile devait avoir de un à trois 
centimètres. Il faisait dans un trou un feu de bois assez nour
ri, car il fallait beaucoup de braises. Quand le feu était bien 
pris, il mettait la boule d’argile dans le trou, au milieu des 
braises. Ensuite il entretenait le feu une heure ou deux. L’ar
gile séchait et durcissait comme une poterie. Quand ta boulé 
était devenue bien dure, il la sortait du trou et il la cassait. 
Les plumes restaient collées à l’argile, et l’oiseau était cuit 
comme au four, tendre et savoureux.

Mais ce qui plaisait surtout à Vendredi, dans cette façon 
de faire, c’était qu’on cassait chaque fois la boule de terre 
cuite où l’oiseau avait été enfermé, et ainsi pas de vaisselle 
à laver, ni à ranger.

Pour les œufs, Robinson avait l’habitude de les mettre 
dans l’eau bouillante plus ou moins longtemps pour qu’ils 
soient coque, mollets ou durs. Vendredi lui apprit qu’on pou
vait se passer de casserole et d’eau. En les transperçant de 
part en part avec un bâtonnet pointu, il confectionna une sorte 
de broche à œuf qu’il faisait tourner au-dessus du feu.

Robinson avait toujours cru qu’un bon cuisinier ne doit 
pas mélanger la viande et le poisson, le sel et le sucre. Ven
dredi lui montra que ces mélanges sont quelquefois possibles, 
et même succulents. Par exemple, avant de faire rôtir une 
tranche de pécari, il faisait avec la pointe du couteau une 
série de fentes profondes dans l’épaisseur de la viande et. 
dans chaque fente, il glissait une huître ou une moule crue. 
La viande farcie de coquillages avait un goût délicieux.

Pour mélanger le sucré et le salé, il entourait un poisson 
d’une garniture d’ananas, ou il farcissait un lapin avec des 
prunes. Mais surtout, il apprit à Robinson à faire du sucre. 
Il lui montra une sorte de palmier ventru, plus gros au cen
tre qu’à la base et au sommet, bref en forme de quille. Quand 
on l’abat et quand on coupe ses feuilles, on voit aussitôt des 
gouttes de sève épaisse et sucrée se mettre à couler. Il est 
préférable que l’arbre soit exposé au soleil, et il faut que le 
sommet — d’où la sève coule — soit posé plus haut que la 
base, ce qui n’est pas étonnant puisque la sève a tendance
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но, якщо врахувати, що сік у стовбурі дерева звичайно ру
хається догори. Цей рідкий цукор може витікати протя
гом місяців, за умови, що зріз буде регулярно поновлю
ватися, оскільки пори, звідки він виділяється, мають 
тенденцію закупорюватися.

П’ятниця показав Робінзону, що коли підігріти цю па
току на вогні, вона перетворюється на карамель. Він об
мазував нею фрукти, котрі смажив на рожні, але також і 
м’ясо, і навіть рибу.

* * * '

Однак саме під час приготування однієї страви Робін- 
зон і П’ятниця вперше посварилися. Раніше — до вибу
ху — свари між ними бути не могло. Робінзон був хазяї
ном, П’ятниці залишалося тільки підкорятися. Робінзон 
міг вилаяти або навіть вдарити П’ятницю. Тепер П’ятнц- 
ця був вільний. Він був рівнею Робінзонові. І тому вони 
могли сердитися один на одного.
• Це й трапилося, коли П’ятниця приготував у великий 
черепашці розрізану на кружальця змію з гарніром з са
рани. Втім, він вже кілька днів дратував Робінзона. Нема 
нічого'небезпечнішого, ніж роздратуванйя, коли доводить
ся жити наодинці з ким-небудь. У Робінзона напередодні 
скоїлося нетравлення шлунку після філе з черепахи з чор
ницею. А тут цей П’ятниця суне йому під ніс фрикасе з 
удава та комахіРобінзон розлютився і так стукнув ногою 
по великій черепашці, що вона покотилася по піску, і вміст 
її розсипався. Розлючений П’ятниця все підібрав і обома 
руками висипав на голову Робінзонові.

Невжеж двоє друзів поб’ються? Ні! П’ятниця кудись 
утік. Через дві години Робінзон побачив, що він поверта
ється, безжалісно тягнучи за собою щось схоже на мане
кен. Голова була зроблена з кокосового горіха, нога та ру
ки — з паростків бамбука. Крім того, він був вдягнений у 
старий одяг Робінзона, як опудало на птахів. На кокосовім 
горісі, що був покритий матроською шапкою, П’ятниця 
намалював фізіономію свого друга. Він поставив мане
кен сторчки поряд з Робінзоном.
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normalement à monter dans le tronc de l’arbre. Ce sucre li
quide peut couler des mois, à condition qu’on rafraîchisse 
régulièrement la tranche, car les pores d’où il sort ont ten
dance à se boucher.

Vendredi montra à Robinson qu’en exposant au feu cette 
rnélasse, elle se caramélisait. Il en enduisait des fruits qu’il 
rôtissait à la broche, mais aussi des viandes, et même des 
poissons.

* * *

Pourtant, c’est à propos d’un plat cuisiné que pour la 
première fois Robinson et Vendredi se disputèrent. Autrefois 
— avant l’explosion — il ne pouvait pas y avoir de dispute 
entre eux. Robinson était le maître. Vendredi n’avait qu’à 
obéir. Robinson pouvait réprimander, ou même battre Ven
dredi. Maintenant, Vendredi était libre. Il était l’égal de 
Robinson. Aussi ils pouvaient se fâcher l’un contre l’autre.

C’est ce qui arriva lorsque Vendredi prépara dans un 
grand coquillage une quantité de rondelles de serpent avec 
une garniture de sauterelles. Depuis plusieurs jours d’ailleurs, 
il agaçait Robinson. Rien de plus dangereux que l’agacement 
quand on doit vivre seul avec quelqu’un. Robinson avait eu 
la veille une indigestion de filets de tortue aux myrtilles. Et 
voilà „que Vendredi lui mettait sous le nez cette fricassée de 
python et d’insectes! Robinson eut un haut-le-cœur et envoya 
d’un coup de pied la grande coquille rouler dans le sable avec 
son contenu. Vendredi furieux la ramassa et la brandit à deux 
mains au-dessus de la tête de Robinson.

Les deux amis allaient-ils se battre? Non! Vendredi se 
sauva.

Deux heures plus tard, Robinson le vit revenir en traînant 
derrière lui sans douceur une sorte de mannequin. La tête 
était faite dans une noix de coco, les jambes et les bras dans 
des tiges de bambou. Surtout, il était habillé avec des vieux 
vêtements de Robinson, comme un épouvantail à oiseaux. Sur 
la noix de coco, coiffée d’un chapeau de marin. Vendredi 
avait dessiné le visage de son ami. Il planta le mannequin 
debout près de Robinson.
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— Познайомся: це — Робінзон Крузо, губернатор ост
рова Сперанца, — сказав він йому.

Потім він ухопив брудну порожню черепашку, що досі 
ще лежала там, і з гарчанням розбив її на кокосовому 
горісі; той розлетівся на шматки та впав до купки бамбу
кових трубок, що теж зламалися. Тоді П’ятниця розсміяв
ся та поліз до Робінзона обніматися.

Робінзон засвоїв урок, що містила ця дивна комедія. 
Одного разу, коли П’ятниця ласував товстими пальмови
ми черв’яками, обваляними у мурашиних яйцях, Робін
зон, у повному відчаї, пішов на пляж. З вологого піску він 
виліпив щось схоже на статую, що лежала долілиць, з го
ловою, прикрашеною волоссям з водоростей. Обличчя, що 
ховалося у вигині лівої руки, не було видно, однак бру
натне оголене тіло нагадувало П’ятницю. Ледве Робінзон 
скінчив свій твір, як П’ятниця приєднався до нього, до
жовуючи повним ротом пальмових черв’яків.

— Познайомся: це — П’ятниця, пожирач змій та чер
в’яків, — сказав йому Робінзон, вказуючи на піщану ста
тую.

Потім він підібрав гілку горіхового дерева, відчистив 
від гілочок та листя, і заходився хльостати по спині та 
сідницях піщаного П’ятницю, якого саме з цією метою і 
спорудив.

З того часу вони жили на острові учотирьох. Був Ро
бінзон справжній та Робінзон-лялька, П’ятниця справжній 
та статуя П’ятниці, і все, що двоє друзів могли б зробити 
поганого — образи, удари, злість, — вони завдавали своїм 
двійникам. А між ними не бувало нічого, крім добрих 
вчинків.

* * *

Однак П’ятниця знайшов засоби для винаходу ще од
нієї гри, навіть більш захоплюючої та курйознішої, ніж 
гра з двійниками.

Якось опівдні він досить брутально розбудив Робінзо
на, який дрімав під евкаліптом. Він вирядився у костюм,
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—Je te présente Robinson Crusoé, gouverneur de l’île de 
Speranza, lui dit-il.

Puis il ramassa la coquille sale et vide qui était toujours 
là et, avec un rugissement, il la brisa sur la noix de coco qui 
s’écroula au milieu des tubes de bambou brisés. Ensuite 
Vendredi éclata de rire, et alla embrasser Robinson.

Robinson comprit la leçon de cette étrange comédie. Un 
jour que Vendredi mangeait des gros vers de palmier vivants 
roulés dans des œufs de fourmis, Robinson exaspéré alla sur 
la plage. Dans le sable mouillé, il sculpta une sorte de sta
tue couchée à plat ventre avec une tête dont les cheveux 
étaient des algues. On ne voyait pas la figure cachée dans 
l’un des bras replié, mais le corps brun et nu ressemblait à 
Vendredi. Robinson avait à peine terminé son œuvre quand 
Vendredi vint le rejoindre, la bouche encore pleine de vers 
de palmier.

— Je te présente Vendredi, le mangeur de serpents et de 
vers, lui dit Robinson en lui montrant la statue de sable.

Puis il cueillit une branche de coudrier qu’il débarrassa 
de ses rameaux et de ses feuilles, et il se mit à fouetter le 
dos et les fesses du Vendredi de sable qu’il avait fabriqué 
dans ce but.

Dès lors, ils vécurent à quatre sur l’île. Il y avait le vrai 
Robinson et la poupée Robinson, le vrai Vendredi et la sta
tue de Vendredi, et tout ce que les deux amis auraient pu se 
faire de mal — les injures, les coups, les colères — ils le 
faisaient à la copie de l’autre. Entre eux ils n’avaient que des 
gentillesses.

* * *

Pourtant Vendredi trouva moyen d’inventer un autre jeu 
encore plus passionnant et curieux que celui des deux copies.

Un après-midi, il réveilla assez rudement Robinson qui 
faisait la sieste sous un eucalyptus. Il s’était fabriqué un 
déguisement dont Robinson ne comprit pas tout de suite le 
sens. Il avait enfermé ses jambes dans des guenilles nouées
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сенс якого не відразу дійшов до Робінзона. Він натягнув 
на ноги якесь лахміття, зв’язане на зразок панталон. Ко
ротка куртка прикривала його плечі. На голові його був 
солом’яний капелюх, що не завадило йому сховатися під 
пальмовою парасолькою. Ллє найголовніше — він зро
бив собі фальшиву бороду, наклеївши клоччя бавовни на 
щоки.

— Ти знаєш, хто я? — спитав він у Робінзона, поваж
но походжаючи перед ним.

— Ні.
— Я — Робінзон Крузо, з міста Йорку в Англїї, пан 

дикуна П’ятниці!
— А хто ж тоді я? — спитав здивований Робінзон.
— Відгадай!
Робінзон надто добре знав П’ятницю, щоб не зрозумі

ти з півслова, що він має на думці. Він підвівся і зник у 
лісі.

Якщо П ’ятниця став Робінзоном, Робінзоном ко
лишнім, хазяїном П’ятниці-раба, то Робінзонові нічого не 
залишалося, як стати П’ятницею, колишнім П’ятницею- 
рабом. По суті, у нього більш не було широкої бороди та 
коротко стриженого волосся, якщо вибуху, і він настільки 
скидався на П’ятницю, що йому не треба було довго готу
ватися, щоб зіграти його роль. Він обмежився тим, що на
тер обличчя та руки соком горіха, щоб стати смуглявішим, 
і пов’язав стегна арауканським шкіряним фартухом, який 
носив П’ятниця в день своєї появи на острові. Потім він 
з’явився перед П’ятницею і сказав йому:

— Ну ось, я — П’ятниця!
Тоді П’ятниця заговорив англійською мовою, найста- 

ранніше складаючи довгі речення, а Робінзон відповідав 
йому тими кількома арауканськими словами, що він знав 
в той час, коли П’ятниця взагалі не говорив англійською.

— Я врятував тебе від твоїх одноплемінників, які ба
жали принести тебе в жертву злим силам! — сказав П’ят
ниця.

І Робінзон став навколішки та схилився головою до 
землі, бурмочучи нестримні подяки. Нарешті, взявши но
гу П’ятниці, він поставив її собі на потилицю.
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en pantalon. Une courte veste couvrait ses épaules. Il por
tait un chapeau de paille, ce qui ne l’empêchait pas de s’abri
ter sous une ombrelle de palmes. Mais surtout, il s’était fait 
une fausse barbe en se collant des touffes de coton sur les 
joues.

— Sais tu qui je suis? demanda-t-il à Robinson en déam
bulant majestueusement devant lui.

— Non.
— Je suis Robinson Crusoé, de la ville d’York en Angle

terre, le maître du sauvage Vendredi!
— Et moi, alors, qui suis-je? demanda Robinson stupé

fait.
— Devine!
Robinson connaissait trop bien Vendredi pour ne pas com

prendre à demi-mot ce qu’il voulait. Il se leva et disparut dans 
la forêt.

Si Vendredi était Robinson, le Robinson d’autrefois, 
maître de l’esclave Vendredi, il ne restait à Robinson qu’à 
devenir Vendredi, le Vendredi esclave d’autrefois. En réali
té, il n’avait plus sa barbe carrée et ses cheveux rasés d’avant 
l’explosion, et il ressemblait tellement à Vendredi qu’il 
n’avait pas grand-chose à faire pour jouer son rôle. Il se 
contenta de se frotter la figure et le corps avec du jus de noix 
pour se brunir et d’attacher autour de ses reins le pagne de 
cuir des Araucans que portait Vendredi le jour où il débar
qua dans l’île. Puis il se présenta à Vendredi et lui dit :

— Voilà, je suis Vendredi!
Alors Vendredi s’efforça de faire de longues phrases dans 

son meilleur anglais, et Robinson lui répondit avec les quel
ques mots d’araucan qu’il avait appris du temps que Vendredi 
ne parlait pas du tout anglais.

— Je t’ai sauvé de tes congénères qui voulaient te sacri
fier aux puissances maléfiques, dit Vendredi.

Et Robinson s’agenouilla par terre, il inclina sa tête jus
qu’au sol en grommelant des remerciements éperdus. Enfin 
prenant le pied de Vendredi, il le posa sur sa nuque.
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Вони часто грали в цю гру. Знак до початку її завжди 
давав П’ятниця. Тільки-но він з’являвся зі своєю парасоль
кою та фальшивою бородою, Робінзон розумів, що бачить 
перед собою Робінзона, а він сам має грати роль П’ятниці. 
Однак вони ніколи не грали вигаданих сцен, тільки 
справжні епізоди з їх минулого життя, коли П’ятниця був 
заляканим рабом, а Робінзон — суворим хазяїном. Вони 
відтворювали історію з одяганням кактусів, з осушенням 
рисового лану, з потайним палінням люльки поруч із за
пасами пороху. Але жодна сцена не завдавала П’ятниці 
такого задоволення, як найперша, коли він біг від арау- 
канців, що намагалися принести його в жертву, і коли Ро
бінзон його врятував.

Робінзон збагнув, що ця гра йшла П’ятниці на користь, 
бо лікувала його від важких спогадів про рабське життя. 
Але й для Робінзона також ця гра була корисною, оскіль
ки йому ще дошкуляли деякі докори сумління того, що 
він був строгим хазяїном для П’ятниці.

* * *

Одного разу П’ятниця повернувся з прогулянки, три
маючи на плечі маленьке барильце. Він знайшов його не
подалік від старої фортеці, коли розкопував пісок, щоб 
спіймати ящірку.

Робінзон довго розмірковував, доки не згадав, що за
копав два барильця з порохом, які зв’язав з фортецею 
гнітом з клоччя, що дозволяв висаджувати їх на відстані. 
Тільки одне із них вибухнуло майже відразу після великої 
катастрофи. Значить, П’ятниця знайшов друге. Робінзон 
здивувався, побачивши, як радіє П’ятниця своїй знахідці.

— Що ми будемо робити з цим порохом, ти ж знаєш, 
що в нас не залишилось більше рушниць?

Замість відповіді П’ятниця всунув кінчик свого'ножа 
в отвір кришки та відкупорив барильце. Потім він засу
нув туди руку, видобув жменю пороху та жбурнув у багат
тя. Робінзон відсахнувся, бо побоювався вибуху. Але ви
буху не сталося, тільки великий язик зеленого полум’я 
здійнявся зі свистом, як порив вітру, і відразу згас.
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Ils jouèrent souvent à ce jeu. C’était toujours Vendredi 
qui en donnait le signal. Dès qu’il apparaissait avec son 
ombrelle et sa fausse barbe, Robinson comprenait qu’il avait 
en face de lui Robinson, et que lui-même devait jouer le rôle 
de Vendredi. Ils ne jouaient d’ailleurs jamais des scènes in
ventées, mais seulement des épisodes de leur vie passée, alors 
que Vendredi était un esclave apeuré et Robinson un maître 
sévère. Ils repré sentaient l’histoire des cactus habillés, cel
le de la rizière desséchée, celle de la pipe fumée en cachette 
près de la réserve de poudre. Mais aucune scène ne plaisait 
autant à Vendredi que celle du début, quand il fuyait les 
Araucans qui voulaient le sacrifier, et quand Robinson l’avait 
sauvé.

Robinson avait compris que ce jeu faisait du bien à Ven
dredi parce qu’il le guérissait du mauvais souvenir qu’il avait 
de sa vie d’esclave. Mais à lui aussi Robinson, ce jeu faisait 
du bien, parce qu’il avait toujours un peu de remords d’avoir 
été un maître dur pour Vendredi.

* * *

Un jour, Vendredi revint d’une promenade en portant un 
petit tonneau sur son épaule. Il l’avait trouvé à proximité de 
l’ancienne forteresse, en creusant le sable pour attraper un 
lézard.

Robinson réfléchit longtemps, puis il se souvint qu’il avait 
enterré deux tonneaux de poudre reliés à la forteresse par un 
cordon d’étoupe qui permettait de les faire exploser à dis
tance. Seul l’un des deux avait explosé peu après la grande 
catastrophe. Vendredi venait donc de retrouver l’autre. Ro
binson fut surpris de le voir si heureux de sa trouvaille.

— Qu’allons-nous faire de cette poudre, tu sais bien que 
nous n’avons plus de fusil?

Pour toute réponse. Vendredi introduisit la pointe de son 
couteau dans la fente du couvercle et ouvrit le tonnelet. Puis 
il y plongea la main et en retira une poignée de poudre qu’il 
jeta dans le feu. Robinson avait reculé en craignant une ex
plosion. Il n’y eut pas d’explosion, seulement une grande 
flamme verte qui se dressa avec un souffle de tempête et 
disparut aussitôt.
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— Бачиш, — роз’яснив П’ятниця, — рушниця — це 
зовсім некрасивий спосіб палити порох. Коли насипаєш 
порох до рушниці, йому там тісно, він кричить і лютує. 
А якщо йому дати волю, він красивий та тихий.

Потім він запропонував Робінзону теж кинути жменю 
пороху у вогонь, але на цей раз він підскочив в ту мить, 
коли полум’я спалахнуло, так, немов хотів потанцювати 
разом з ним. І вони повторювали цей трюк ще і ще раз, і 
робили великі завіси з зеленого рухомого вогню, і на 
кожній вимальовувався чорний силует П’ятниці, то в 
одній, то в іншій позі. >

Пізніше вони вигадали нову гру з порохом. Вони зібра
ли в маленький горщик соснової смоли. Цю смолу — що 
й сама добре горить — вони змішали з порохом. Так вони 
отримали чорну пасту, клейку і жахливо пальну. Цією па
стою вони намастили стовбур та гілля мертвого дерева, 
що стирчало неподалік від скелястого стрімчака. Дочека- 
вшися ночі, вони підпалили його; і все дерево одяглося у 
вогняний мерехтливий покров, і палало до ранку, немов 
величезний канделябр.

Вони працювали кілька днів, перетворюючи весь по
рох на пальну пасту і обмазуючи нею всі сухі дерева на 
острові. Уночі, коли їм не спалося і було нудно, вони йшли 
разом і підпалювали якесь дерево. Це було їхнє таємниче 
нічне свято.

* * *

У ті роки, що передували вибуху і винищенню цивілі
зації на острові, Робінзон намагався навчити П’ятницю 
англійської мови. Метод його був нескладний. Він вказу
вав йому на маргаритку і говорив:

— Маргаритка.
І П’ятниця повторював:
— Маргаритка.
Ще Робінзон виправляв неправильну вимову стільки 

разів, скільки було потрібно. Потім він йому показував 
козу, ніж, папугу, сонячне проміння, сир, шишку, джерело 
та вимовляв повільно:
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— Tu vois, expliqua Vendredi, le fusil est la façon la 
moins jolie de brûler la poudre. Enfermée dans le fusil, la 
poudre crie et devient méchante. Laissée en liberté, elle est 
belle et silencieuse.

Puis il invita Robinson à jeter lui-même une poignée de 
poudre dans le feu mais, cette fois, il sauta en l’air en même 
temps que la flamme, comme s’il voulait danser avec elle. 
Et ils recommencèrent, et encore, et encore, et il y avait ain
si de grands rideaux de feu verts et mouvants, et sur chacun 
d’eux la silhouette noire de Vendredi dans une attitude dif
férente.

Plus tard, ils inventèrent une autre façon déjouer avec la 
poudre. Ils recueillirent de la résine de pin dans un petit pot. 
Cette résine — qui brûle déjà très bien — ils la mélangèrent 
avec la poudre. Ils obtinrent ainsi une pâte noire, collante et 
terriblement inflammable. Avec cette pâte, ils couvrirent le 
tronc et les branches d’un arbre mort qui se dressait au bord 
de la falaise. La nuit venue ils y mirent le feu : alors tout 
l’arbre se couvrit d’une carapace d’or palpitant, et il brûla 
jusqu’au matin, comme un grand candélabre de feu.

Ils travaillèrent plusieurs jours à convertir toute la pou
dre en pâte à feu et à en enduire tous les arbres morts de l’île. 
La nuit, quand ils s’ennuyaient et ne trouvaient pas le som
meil, ils allaient ensemble allumer un arbre. C’était leur fête 
nocturne et secrète.

* * *

Au cours des années qui avaient précédé l’explosion et 
la destruction de l’île civilisée, Robinson s’était efforcé d’ap
prendre l’anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui 
montrait une marguerite, et il lui disait :

— Marguerite.
Et Vendredi répétait :
— Marguerite.
Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi 

souvent qu’il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, 
un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une 
loupe, une source, en prononçant lentement :
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— Коза, ніж, папуга, сонце, сир, шишка, джерело.
І П’ятниця повторював за ним, повторював довго, до

ки слово не злітало з його вуст у правильній формі.
На той час, коли відбулася катастрофа, П’ятниця дав

но вже знав англійську мову в достатньому обсязі, щоб 
розуміти накази, які давав Робінзон, і називати усі корисні 
предмети, що їх оточували. Проте одного разу П’ятниця 
вказав Робінзонові на білу плямку, що майоріла у траві, і 
мовив:

— Маргаритка.
— Так, — відповів Робінзон, — це маргаритка.
Та ледве він виговорив ці слова, як маргаритка війну

ла крильцями та полетіла.
— Бачиш, — відразу замітив він, — ми помилились. 

Це не маргаритка, це метелик.
— Білий метелик, — заперечив П’ятниця, — це мар

гаритка, що літає.
Перед катастрофою, коли Робінзон був хазяїном ост

рова та П’ятниці, він розсердився б. Він примусив би П’ят
ницю визнати, що квітка — це квітка, а метелик — це ме
телик. Але тут він замовк та замислився.

Пізніше вони з П’ятницею прогулювалися пляжем. Не
бо було блакитне, безхмарне, але, оскільки це було рано 
вранці, на заході виднівся білий диск місяця. П’ятниця, 
що збирав черепашки, вказав Робінзонові на маленьку га
льку, — білу плямку на чистому й рівному піску. Потім 
він підняв руку до місяця і сказав Робінзонові:

— Послухай мене. Місяць — це камінець небес, чи цей 
маленький камінець — місяць піску?

І він розсміявся, немов заздалегідь знав, що Робінзон 
не зможе відповісти на це чудернацьке питання.

Потім настав період поганої погоди. Чорні хмари на
висли над островом, і злива застукотіла по листю, виро
стила у морі міріади крихітних грибків, заструменіла по 
скелях. Робінзон та П’ятниця сховалися під деревом. Рап
том П’ятниця скочив просто під душ. Він закинув голо
ву так, що вода потекла по його щоках. Він підійшов до 
Робінзона.
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— Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, 
source.

Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps 
que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche.

Lorsque la catastrophe s’était produite. Vendredi savait 
depuis longtemps assez d’anglais pour comprendre les ordres 
que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui 
les entouraient. Un jour cependant. Vendredi montra à Robin
son une tache blanche qui palpitait dans l’herbe, et il lui dit :

— Marguerite.
— Oui, répondit Robinson, c’est une marguerite. Mais à 

peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des 
ailes et s’envolait.

— Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce 
n’était pas une marguerite, c’était un papillon.

— Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c’est une mar
guerite qui vole.

Avant la catastrophe, quand il était le maître de l’île et 
de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Ven
dredi à reconnaître qu’une fleur est une fleur, et un papillon 
un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit.

Plus tard. Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le 
ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très 
matin, on voyait le disque blanc de la lune à l’ouest. Vendre
di qui ramassait des coquillages montra à Robinson un petit 
galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et 
propre. Alors, il leva la main vers la lune et dit à Robinson :

— Écoute-moi. Est-ce que la lune est le galet du ciel, ou 
est-ce ce petit galet qui est la lune du sable?

Et il éclata de rire, comme s’il savait d’avance que Ro
binson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question.

Puis il y eut une période de mauvais temps. Des nuages 
noirs s’amoncelèrent au-dessus de l’île, et bientôt la pluie se 
mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards 
de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur 
les rochers. Vendredi et Robinson s’étaient abrités sous un 
arbre. Vendredi s’échappa soudain et s’exposa à la douche. 
Il renversait son visage en arrière et laissait l’eau couler sur 
ses joues. Il s’approcha de Robinson.
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— Дивись, — сказав він, — все навкруги смутне, все 
плаче. Дерева плачуть, скелі плачуть, і я... я теж плачу з ни
ми. Ух-ух-уу! Дощ — це велике лихо і для острова, і для 
всього...

Робінзон починав розуміти. Він мало-помалу звикав до 
думки, що речі, дуже далекі одна від одної— як місяць та 
галька, сльози та дощ, — можуть виявитися схожими аж 
до нерозрізненості, і що слова можуть перелітати від од
ної речі до іншої, хай навіть це й дещо приглушує їхній 
сенс.

Він по-справжньому увійшов до гри, коли П’ятниця ро
з’яснив йому правила «Арауканського портрета у п’яти 
мазках». Наприклад, П’ятниця говорив:

— Це — мати, що колише тебе у колисці, це — кухар, 
котрий солить твій суп, це — армія солдатів, що взяла те
бе в полон, це велетенский звір, котрий сердиться, рикає 
та здіймається, коли віє вітер, це шкіра змії з тисячею лу
сок, що переливаються під сонцем. Що це?

— Океан! — тріумфуючи вигукнув Робінзон.
І щоб показати, що він збагнув правила гри, він у свою 

чергу спитав у П’ятниці:
— Це — гігантське руно, де двоє чоловіків ховаються, 

ніби блохи, це — брова, що морщиться над великим оком 
моря, це — шматочок зеленого в океані блакиті, це крап
ля прісної води у товщі води солоної, це — корабель, що 
завжди стоїть на якорі. Що це?

— Це наш острів Сперанца! — скрикнув П’ятниця і 
задав нову загадку:

— Якщо це було б дерево, то його назвали б пальмою, 
бо в неї такі ж руді волохаті покрови на стовбурі. Якщо це 
був би птах, то його назвали б вороном Тихого океану, бо 
у нього такий же голос — хриплий та гавкаючий, якщо це 
була б частина мого тіла, то я назвав би її своєю лівою 
рукою, бо ж вона з такою ж відданістю допомогає моїй 
правій руці. Якщо це була б риба, то я назвав би її чилій
ською щукою, тому що в неї такі ж гострі зуби. Якщо це 
був би плід, то я назвав би його двома горіхами, бо в ньо
го маленькі брунатні очиці. Що це?
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— Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleu
rent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages 
pleurent, et moi, je pleure avec eux. Ouh, ouh, ouh! La pluie, 
c’est le grand chagrin de Pile et de tout...

Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à 
peu que les choses les plus éloignées les unes des autres — 
comme la lune et un galet, les larmes et la pluie — puissent 
se ressembler au point d’être confondues, et que les mots 
volent d’une chose à une autre, même si ça devait un peu em
brouiller les idées.

Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expli
qua les règles du Portrait araucan en cinq touches. Vendre
di lui disait par exemple :

— C’est une mère qui te berce, c’est un cuisinier qui sale 
ta soupe, c’est une armée de soldats qui te retient prisonnier, 
c’est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il 
fait du vent, c’est une peau de serpent aux mille écailles qui 
miroitent au soleil. Qu’est-ce que c’est?

— C’est l’Océan! triompha Robinson.
Et pour montrer qu’il avait compris la règle du jeu, il 

interrogea Vendredi à son tour :
— C’est une toison géante où deux hommes sont cachés 

comme des puces, c’est le sourcil qui se fronce au-dessus du 
gros œil de la mer, c’est un peu de vert sur beaucoup de bleu, 
c’est un peu d’eau douée dans beaucoup d’eau salée, c’est 
un bateau toujours immobile à l’ancré. Qu’est-ce que c’est?

— C’est notre île, Speranza, s’écria Vendredi, et il posa 
à son tour une autre devinette :

— Si c’était un arbre, ce serait un palmier à cause des 
poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c’était un oiseau, 
ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri rauque 
et aboyant, si c’était une partie de mon corps, ce serait ma 
main gauche à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma 
main droite. Si c’était un poisson ce serait le brochet chilien 
à cause de ses dents aiguisées. Si c’était un fruit, ce serait 
deux noisettes, à cause de ses petits yeux bruns. Qu’est-ce 
que c’est?
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— Це Тенн, наш гарний пес, — відповів Робінзон. — 
Я відразу впізнав його, з його рудою шерстю, його гавко
том, його відданістю, його гострими іклами та маленьки
ми горіховими очицями.

Але спогад про гарного, померлого Тенна засмутив Ро- 
бінзона, і він відчув, як клубок підступив до горла та за
важає говорити.

П’ятниця помітив це і пожалкував про свою незгарб- 
ність.

* * *

Одного ранку П’ятницю розбудив голос Робінзона, що 
кликав його на ім’я. Він трохи підвівся на ліжку та розди
вився. Нікого! Однак йому не наснилося... Раптом просто 
над його головою, серед гілок дерева, під яким він спав, 
знов пролунало:

— П’ятниця! П’ятниця!
Він піднявся і придивився до листя деревця. І тоді по

бачив сіро-зеленого птаха, який, щосили працюючи кри
лами, поспішав геть, у напрямку ліска, куди двоє друзів 
рідко заглядали.

Він вирішив усе з’ясувати і попрямував до тієї части
ни острова. Йому не довелося довго шукати: на одному з 
найгарніших дерев, тюльпановім, він здаля помітив безліч 
великих дивних плодів, а коли роздивився, виявилось, що 
це — гнізда папуг.

Опівдні він знов сходив туди з Робінзоном. Папуги при
голомшливо зойкнули, але раптом замовкли, коли помі
тили, що наближаються двоє друзів, і у повній тиші Робі
нзон і П’ятниця зупинилися під деревом.

— Я ніколи не бачив на острові папуг, — сказав Ро
бінзон. Мабуть, вони прилетіли всі разом відкласти яй
ця, і, без сумніву, походять з якогось іншого ближнього 
острова.

П’ятниця ледь відкрив рота, щоб відповісти, але йо
му перешкодила какофонія, яку підняли папуги — вони 
знов заговорили, усі разом. «Ніколи не бачив, ніколи не 
бачив», — галасувала одна, «Іншого острова, іншого ост-
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— C’est Tenn, notre bon chien, répondit Robinson. Je l’ai 
reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses 
crocs aiguisés et ses petits yeux noisette.

Mais parce qu’il évoquait le souvenir du bon Tenn dis
paru, Robinson sentit une tristesse l’envahir, et une drôle de 
boule se gonfler dans sa gorge et l’empêcher de parler.

Vendredi s’en aperçut et s’en voulut de sa maladresse.

* * *

Un matin. Vendredi fut réveillé par la voix de Robinson 
qui l’appelait par son nom. Il se dressa sur son séant et re
garda autour de lui. Personne! Pourtant il n’avait pas rêvé. 
Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches 
de l’arbuste sous lequel il avait dormi, l’appel retentit a nou
veau :

— Vendredi! Vendredi!
Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C’est alors 

qu’il vit un oiseau vert et gris s’enfuir à tire-d’aile avec une 
espèce de ricanement dans la direction d’un petit bois où les 
deux amis allaient rarement.

Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce point 
de l’île. Il n’eut pas à chercher longtemps : l’un des plus 
beaux arbres — un tulipier — paraissait chargé de gros fruits 
bizarres... qui se révélèrent en réalité comme autant de nids 
de perroquets.

L’après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets 
faisaient un grand vacarme de caquetages dans les branches 
du tulipier, mais ils se turent soudain en voyant approcher 
les deux amis, et c’est dans un grand silence que Vendredi 
et Robinson s’arrêtèrent sous l’arbre.

— Je n’ai jamais vu de perroquets dans l’île, dit Robin
son. Ils ont dû tous arriver en même temps pour pondre leurs 
œufs et viennent sans doute d’une autre île pas trop éloignée.

Vendredi ouvrait la bouche pour lui répondre, mais il fut 
interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remet
taient tous à parler ensemble. Jamais vu, jamais vu, jamais 
vu, criait l’un, une autre île, une autre île, une autre île, ré
pétait un autre, arriver en même temps, arriver en même
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рова», — товкмачила друга, «Всі разом, всі разом», — 
тріскотіла третя, а уся компанія зелених птахів, що всіли- 
ся на гілці поряд з ними, забивала їм вуха репетуванням: 
«Ближнього, ближнього, ближнього!»

Приголомшені всім цим галасом, Робінзон і П’ятниця 
бігли аж до сосен, які оточували пляж.

— Уперше після загибелі корабля мене дратує шум го
лосів! — вигукнув Робінзон, що пригадав довгі роки своєї 
самотності.

— Шум голосів, шум голосів, шум голосів! — заволав 
пронизливий голос у кроні великої сосни десь поблизу.

Довелося бігти ще далі, на берег моря, де хвилі розко
чуються по вологому піску.

З того часу у Робінзона і П’ятниці виникли великі труд
нощі: тільки-но вони обміняються кількома фразами, як у 
ту ж мить насмішкуватий голос звідки-небудь з гаю чи з 
сусіднього деревця перебивав їх, повторюючи окремі сло
ва, що вони вимовили. У відчаї Робінзон тепер нікуди не 
ходив без палиці, котру з люттю жбурляв у напрямку, 
звідки чув голос. Жодного разу не вдалося йому влучити 
у папугу, але часто він бачив, як вони відлітають з крика
ми, схожими на глузливий регіт.

— По суті, — сказав йому П’ятниця за кілька днів по 
тому, — це, здається мені, добрий урок. Ми забагато го
воримо. Говорити не завжди добре. У моєму племені, в 
арауканців, хто мудріший, той менше говорить. Чим 
більше людина говорить, тим її менше поважають. Най- 
балакучіші тварини — це мавпи, а серед людей найбільші 
за всіх балакуни малі діти та старі жінки.

І він зовсім не обурився, коли майже в нього під нога
ми пролунав крик: «Малі діти, малі діти, малі діти!» Він 
показав Робінзонові кілька жестів, якими можна висло
вити найважливіші повідомлення.
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temps, arriver en même temps, caquetait un troisième, et tout 
un groupe d’oiseaux verts perchés sur la plus proche bran
che leur cornaient aux oreilles trop éloignée, trop éloignée, 
trop éloignée.

Assourdis par tout ce bruit. Vendredi et Robinson s’en
fuirent jusque vers les grands pins qui bordaient la plage.

— C’est bien la première fois depuis mon naufrage que 
je suis gêné par des bruits de voix, s’écria Robinson qui se 
souvenait de ses longues années de solitude.

— Bruits de voix, bruits de voix, bruits de voix! glapit une 
voix aigre dans les branches du pin le plus proche.

Il fallut fuir encore plus loin, au bord de la mer, à l’en
droit où les vagues croulent sur le sable mouillé.

Dès lors, Robinson et Vendredi eurent la plus grande di- 
niculté à échanger des phrases sans qu’aussitôt une voix 
moqueuse, partant du buisson ou de l’arbuste voisin, ne vien
ne les interrompre en répétant certains mots qu’ils avaient 
prononcés. Exaspère, Robinson ne se déplaçait plus qu’avec 
un bâton qu’il lançait rageusement dans la direction d’où 
venait la voix. Jamais il n’atteignit un perroquet, mais sou
vent on en voyait un s’enfuir avec un cri qui ressemblait à 
un rire moqueur.

— En vérité, lui dit Vendredi quelques jours plus tard, je 
crois que c’est une bonne leçon. Nous parlons trop. Il n’est 
pas toujours bon de parler. Dans ma tribu, chez les Araucans, 
plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est 
respecté. Les animaux les plus bavards sont les singes et. 
parmi les hommes, ce sont les petits enfants et les vieilles 
femmes qui parlent le plus.

Et il ne se laissa pas troubler par le cri qui retentit pres
que sous ses pieds et qui répétait petits enfants, petits en
fants, petits enfants. Il montra à Robinson un certain nom
bre de gestes des mains qui pouvaient exprimer les choses 
les plus importantes.

Ainsi ce geste signifiait :

J ’ai sommeil
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цей а ще один

«Мені хочеться їсти», «Мені хочеться пити».
А ось ще кілька інших жестів, якими двоє друзів мог

ли спілкуватися без слів:

— Увага! — Треба йти геть!
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Cet autre : Celui-ci :

J'aifaim. J ’ai soif.
En voici quelques autres grâce auxquels les deux amis se 

comprenaient en silence :

Attention!

Il va faire chaud.

Un oiseuau est lâ Un pécari est lâ.

125



Таким чином Робінзон і П’ятниця зберігали мовчання 
кілька тижнів. Одного ранку, після того як пташенята па
пуг вилупилися з яєць та навчилися літати, на узбережжі 
відбулися численні та галасливі збори. Потім, у спільно
му пориві, в мить, коли зійшло сонце, всі птахи злетіли і 
попрямували до відкритого моря; було видно, як їх зграя 
зменшується та зникає на горизонті великою хмарою, 
зовсім круглою та зеленого, немов яблуко.

Робінзон і П’ятниця знов почали говорити голосно, і 
були щасливі, що знову чують звук власних голосів. Але 
набутий досвід виявився доречним і корисним, і з того 
часу вони часто, за обопільною згодою, замовкали і 
спілкувалися лише за допомогою рук.

* * *

Кози, що їх Робінзон приручив і тримав у загоні, повер
нулися до дикого життя. Але, як майже всі тварини, що 
живуть вільно, вони об’єднувалися у групи, де вожаками 
були найсильніші та найдосвідченіші самці. Ці цапи- 
старійшини теж підкорялися цапові-королю, величезного 
зросту і сили, що звався Андоар.

Коли стаду загрожувала небезпека, воно збиралося — 
звичайно на пагорбі чи скелі, — і всі тварини першого 
рангу, нахиливши голови, наставляли проти ворога нездо
ланне коло рогів.

П’ятниця вигадав небезпечну гру, яка захоплювала йо
го аж до пристрасті. Він вступав у двобій з цапами, яких 
зустрічав поодинці. Якщо вони втікали, він їх доганяв, ха
пав за роги та валив додолу. Щоб позначити тих, з ким він 
вже бився таким чином, він надягав їм на шию вузькі на
шийники з ліан.

Але якось трапилося так, що під час одного такого- по
лювання на цапів П’ятниця підібрав маленьку кізку, кот
ру він знайшов пораненою в ущелині між скель. У неї бу
ла зламана передня ніжка. Це була зовсім юна біленька 
кізка, ще без ріжок. П’ятниця змайстрував лубки з гілок 
та прив’язав їх до зламаної кінцівку. Якщо б це була коза
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Ainsi Robinson et Vendredi restèrent-ils silencieux plu
sieurs semaines. Un matin, les œufs des perroquets ayant 
éclos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un grand 
rassemblement caquetant sur le rivage. Puis d’un seul coup, 
au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s’envolè
rent vers le large, et on vit décroître et disparaître à l’hori
zon un gros nuage rond et vert comme une pomme.

Robinson et Vendredi se remirent à parler avec leur bou
che, et ils furent tout heureux d’entendre à nouveau le son 
de leurs propres voix. Mais l’expérience avait été heureuse 
et salutaire, et souvent, désormais, d’un commun accord, ils 
se taisaient et ne communiquaient plus qu’avec leurs mains.

*  *  *

Les chèvres que Robinson avait domestiquées et enfer
mées dans des enclos étaient retournées à l’état sauvage. 
Mais comme presque toutes les bêtes qui vivent en liberté, 
elles s’étaient organisées en groupes que commandaient les 
boucs les plus forts et les plus sages. Ces maîtres-boucs 
obéissaient eux-mêmes à un roi-bouc d’une taille et d’une 
force terribles qui s’appelait Andoar.

Quand un danger menaçait un troupeau, il se rassemblait 
— généralement sur une colline ou un rocher — et toutes les 
bêtes du premier rang baissaient la tête et opposaient à l’en
nemi une barrière de cornes infranchissable.

Vendredi avait imaginé un jeu dangereux qui le passion
nait. Il luttait avec les boucs qu’il surprenait isolés. S’ils 
fuyaient, il les rattrapait à la course. Il empoignait leurs cor
nes et il les forçait à se coucher. Pour marquer ceux qu’il 
avait ainsi vaincus, il leur nouait un petit collier de lianes 
autour du cou.

Il arriva cependant qu’au cours d’une de ces chasses au 
bouc. Vendredi recueillit une petite chèvre qu’il avait trou
vée blessée dans un creux de rocher. Elle avait une patte de 
devant cassée. C’était une chevrette toute jeune, blanche, et 
elle n’avait pas encore de cornes. Vendredi lui fabriqua des 
attelles avec des bâtons qu’il lia autour de l’os fracturé. Sans
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доросліша та розумніша, вона, без сумніву, звиклася з цим 
пристроєм, що не дозволяв їй згинати коліно. Але малень
ка Анда — так охрестив її П’ятниця — не могла втрима
тися на місці. Вона скакала, мов навіжена, і сама собі за
вдавала сильного болю, падаючи просто на лубки. До того 
ж вона примудрялася взагалі їх позбутися, а тоді падала 
на бік та жалісно лементувала.

Робінзон вважав, що її треба забити. В усіх країнах 
світу забивають кіз, баранів і навіть коней, коли в них зла
мана кінцівка. Річ у тім, що ці тварини не витримують 
обмеженості руху, викликаної гіпсом чи шиною, котрі 
підтримують зламану кістку.

Але П’ятниця вперто бажав урятувати Анду. їй не мо
жна ані ходити, ані бігати, ані стрибати — то що ж, він 
примусить її знерухоміти! І він спорудив з деревини ра
му, укріпив на землі та прив’язав козу там. Спочатку Ан
да, покладена на бік, билася та несамовито мемекала. Але 
потім змирилася і згодилася поїсти духмяної травички та 
попити свіжої води, що П’ятниця приносив їй двічі на 
день.

За кілька тижнів П’ятниця звільнив її. Маленька коза 
відразу ж забажала втекти. Але м’язи її ослабли, і вона 
хиталася, немов напилася вина. Довелося заново вчити її 
ходити. П’ятниця займався цим з невичерпним терпінням. 
Він підтримував її, затиснувши між власними ногами, і 
вони рухалися крок за кроком, а маленькі копитця цоко
тіли і незграбно спотикалися об каміння. Однак згодом 
до неї повернулася здібність бігати і скакати, і було прос
то чудово дивитися, як мала Анда скаче зі скелі на скелю, 
то слідом за П’ятницею, то попереду нього, і тоді йому 
доводилося часом піднатужуватись, щоб не відстати.

Втім, хоч Анда знов навчилася бігати, вона так більш і 
не забажала живитися самостійно! Можна було відвести 
її на луки, де було досхочу квітів та трав, чи поставити 
поряд з ніжною зеленню чагарника — бо ж кози віддають 
перевагу листю перед травою! — вона меме'кала, зверта
ючись до П’ятниці, бо чекала, поки він зірве і дасть їй 
рослини.
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doute une chèvre plus âgée et plus raisonnable se serait-elle 
accommodée de cet appareil qui l’empêchait de plier le ge
nou. Mais la petite chèvre Anda — ainsi l’avait baptisée 
Vendredi — ne pouvait tenir en place. Elle sautait comme 
une folle et se faisait très mal en retombant sur ses attelles. 
D’ailleurs, elle finissait toujours par s’en débarrasser, et alors 
elle basculait sur le flanc et poussait des cris lamentables.

Robinson était d’avis qu’il fallait l’abattre. Dans tous les 
pays du monde, on abat les chèvres, les moutons, et même 
les chevaux qui ont un membre cassé. C’est que ces animaux 
ne peuvent supporter la contrainte du plâtre ou des éclisses 
qui maintiennent en place les os fracturés.

Mais Vendredi s’obstina à vouloir sauver Anda. Puisqu’el
le ne pouvait ni marcher, ni courir, ni sauter, eh bien, il l’im
mobiliserait tout à fait! C’est ainsi qu’il la lia dans un cadre 
de bois posé sur le sol. Au début, Anda, couchée sur le flanc, 
se débattait et bêlait à fendre l’âme. Mais elle se résigna et 
consentit à manger l’herbe odorante et à boire l’eau fraîche 
que Vendredi lui apportait deux fois par jour.

Au bout de trois semaines, Vendredi la libéra. Aussitôt 
la petite chèvre voulut s’élancer. Mais ses muscles étaient 
ankylosés. Elle titubait comme si elle avait bu du vin. Il fal
lut lui rapprendre à marcher. Vendredi s’y employa avec une 
patience inlassable. Il la tenait par les flancs, entre ses pro
pres jambes, et il avançait pas à pas, tandis que les petits 
sabots piaffaient et s’embrouillaient maladroitement sur les 
cailloux. Elle finit cependant par pouvoir à nouveau “sauter 
et galoper, la petite Anda, et c’était merveille de la voir bon
dir de rocher en rocher, tantôt derrière Vendredi, tantôt le 
précédant, mais alors il avait parfois bien du mal à la sui
vre.

Seulement, si elle avait appris à nouveau à courir, Anda 
ne voulut jamais se remettre à brouter seule! On pouvait la 
placer au milieu d’une prairie pleine d’herbes et de fleurs, 
ou sous le feuillage tendre d’un arbrisseau — car les chè
vres préfèrent les feuilles aux herbes — elle bêlait en direc
tion de Vendredi et attendait qu’il lui donne de sa main les 
plantes qu’il avait cueillies pour elle.
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Анда з П’ятницею стали нерозлучні. Уночі П’ятниця 
зігрівався теплою живою вовною Анди, яка лежала по
руч. Удень вона не відходила від хазяїна.

— Ось побачиш, — говорив він Робінзонові, — піз
ніше, коли в неї буде молоко, я не стану її доїти, як це ми 
раніш робили, ні! Я буду просто смоктати її, як маленьку 
маму!

І він сміявся з задоволенням від такої думки. Робінзон 
слухав його з деякою заздрістю, оскільки відчував себе 
виключеним з кола великої дружби, що об’єднувала П’ят
ницю та кізку.

— Після катастрофи, — сказав він, — ти хотів, щоб на 
Сперанці всі були вільні, щоб не було більше домашніх 
тварин. То чому ж ти утримуєш Анду при собі?

— Анда не домашня тварина, — з гідністю відповів 
П’ятниця. — Вона вільна. Вона залишається зі мною, то
му що мене любить. У той день, коли вона забажає піти, я 
не затримаю її!

І ось одного ранку П’ятниця прокинувся з відчуттям, 
що, доки він спав, щось відбулося. Анда, як завжди, ле
жала у його обіймах, але, зазирнувши їй в очі, П’ятниця 
помітив у них дивний вираз. І потім, у повітрі довкола 
нього витав якийсь запах, міцний запах — запах цапа! Він 
нічого не сказав, але думав про це весь день.

Наступної ночі він спав сторожко. І ось десь опівночі 
чагарник, під яким він спав, розсунувся, немов велика 
квітка, і посередині з ’явилася голова цапа нечуваної кра
си. Видовжені золотисті очі блищали серед густої вовни, 
тонка шовковиста борідка погойдувалася на підборідді, 
великі чорні роги з кільцевими виступами здіймалися над 
чолом. У ту ж мить легкий подмух вітерця доніс до П’ят
ниці огидний сморід поту та мускусу. Хоча П’ятниця ра
ніше його не бачив, але відразу зрозумів, що це — Андоар, 
володар усіх кіз Сперанци. Але Анда без сумніву його теж 
побачила, оскільки тихенько ворухнулася під рукою П’ят
ниці, немов хотіла піти, навіть не прокинувшись. Але 
П’ятниця міцно стиснув її та й не дав підвестися, доки 
велетень-цап не зник. І тут же він пригадав те, що гово-
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Vendredi et Anda étaient inséparables. La nuit, Vendredi 
se couvrait de la fourrure chaude et vivante d’Anda, éten
due sur lui. Le jour, elle ne le quittait pas d’un mètre.

— Tu verras, disait-il à Robinson. Plus tard, quand elle 
aura du lait, je ne la trairai pas, comme nous faisions autre
fois, non! Je la téterai directement, comme une petite maman!

Et il riait de plaisir à cette idée. Robinson l’écoutait avec 
une certaine jalousie, car il se sentait exclu de la grande 
amitié qui unissait Vendredi et la chevrette.

— Depuis la catastrophe, lui dit-il, tu veux que tout le 
monde soit libre à Speranza, et qu’il n’y ait plus d’animaux 
domestiques. Alors pourquoi retiens-tu Anda près de toi?

— Anda n’est pas un animal domestique, répondit Ven
dredi avec dignité. Elle est libre. Elle reste avec moi, parce 
qu’elle m’aime. Le jour où elle voudra partir, je ne l’empê
cherai pas!

Or un matin. Vendredi se réveilla avec le sentiment qu’il 
s’était passé quelque chose pendant son sommeil. Anda était 
bien dans ses bras, comme d’habitude, pourtant, en la regar
dant en face. Vendredi lui trouva un drôle d’air. Et puis il 
flottait une odeur autour de lui, une odeur forte, une odeur 
de bouc! Il ne dit rien, mais il y pensa toute la journée.

La nuit suivante, il ne dormit que d’un œil. Et voilà qu’à 
minuit le buisson près duquel il reposait parut s’entrouvrir 
comme une grosse fleur, et il vit apparaître en son milieu la 
plus belle tête de bouc qu’il avait jamais vue. Des longs yeux 
d’or brillaient dans l’épaisseur de la toison, une barbiche fine 
et soyeuse s’agitait au bout du menton, de grosses cornes 
noires et annelées se dressaient sur son front. En même temps 
un léger souffle de vent rabattait sur Vendredi une terrible 
odeur de suint et de musc. Bien qu’il ne l’ait jamais vu. Ven
dredi reconnut aussitôt Andoar, le roi des chèvres de Spe
ranza. Mais sans doute Anda P avait-elle vu aussi, car elle 
se débattait doucement dans les bras de Vendredi, comme si 
elle avait voulu se dégager sans le réveiller. Mais Vendredi 
la serra plus fort et l’empêcha de partir, jusqu’à ce que le
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рив Робінзонові: якщо Анда забажає піти, він не стане за
тримувати її! Він почервонів від сорому, хоч шкіра у ньо
го і була темна.

Наступного дня він з великою ретельністю сплів з най
яскравіших ліан нашийник, міцніший та красивіший, ніж 
усі інші: він призначався для володаря Андоара. Потім він 
відправився у гори на пошуки свого супротивника.

Він відшукав його на верхівці скелі, нерухомого, не
мов велика статуя, що поросла вовною. П’ятниця без по
спіху видряпався на скелю, стискуючи в зубах нашийник 
з кольорових ліан, призначений для того, щоб відсвятку
вати його перемогу над Андоаром. І дійсно, на верхівці 
скелі замало було місця на двох! Однак цап, як і досі сто
яв незрушно. П’ятниця не знав, що вчинити? Може, його 
треба роздратувати? Він наблизився, тримаючи нашийник 
у простягнутих руках. Ще трохи, й він торкнувся б цапа, 
але той раптом рушив йому назустріч, і його роги справа і 
зліва торкнулися пояса П’ятниці. Індіанця немовби зати
сло у великих щипцях. Потім цап крутнув головою, і П’ят
ниця, втративши рівновагу, звалився з верхівки скелі. На 
щастя, там було не дуже високо. Але біля підніжжя скелі 
росли терен та гостролист, і він сильно подряпався.

П’ятниця мусив провести кілька днів у гамаці. Робін- 
зон робив йому примочки з вологого моху, Анда зализу
вала його поранення. Він безперервно говорив про Андо
ара, хотів його відшукати, щоб поквитатися, а оскільки 
він був добрим гравцем, то без втоми віддавав хвалу во
лодареві кіз. Андоара, говорив він, можна викрити на 
відстані ста метрів за його приголомшливим запахом. Ан- 
доар ніколи не тікає, якщо до нього наближаються. Андо- 
ар не атакував його, коли він впав зі скелі, і не спробував 
уразити його насмерть, як це зробив би будь-який інший 
цап...

П’ятниця дуже заслаб. Він пролежував цілі дні, підво
дячись тільки для того, щоб нарвати трави та принести 
води Анді. Якось ввечері, знемагаючи від втоми, він по
ринув у глибокий сон. Коли він прокинувся наступного 
дня, пізнім ранком, Анда зникла.
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grand bouc ait disparu. Aussitôt, il se souvint de ce qu’il avait 
dit à Robinson : si Anda voulait partir, il ne l’en empêche
rait pas! Et il rougit de honte sous sa peau brune.

Le jour suivant, il tressa soigneusement des lianes de 
couleurs vives pour en faire un collier plus solide et plus beau 
que les autres : le collier du roi Andoar. Puis il partit dans 
la montagne à la recherche de son adversaire.

Il l’aperçut au sommet d’un rocher, immobile comme une 
grosse statue de poils. Il grimpa lentement le long du rocher, 
en serrant entre ses dents le collier de lianes de couleurs qui 
devait marquer sa victoire sur Andoar. Sur le sommet du 
rocher, il y avait vraiment peu de place pour deux! Mais le 
bouc ne bougeait toujours pas. Vendredi ne savait que faire. 
Fallait-il le provoquer? Il s’approcha en tenant le collier à 
bout de bras. Il allait toucher le bouc, quand celui-ci s’avan
ça brusquement d’un métré et passa ses grandes cornes à 
droite et à gauche de la ceinture de Vendredi. L’Indien était 
pris comme dans les branches d’une grande pince. Puis le 
bouc tourna la tête de côté, et Vendredi, perdant l’équilibre, 
tomba du haut du rocher. Heureusement, la hauteur n’était 
pas très grande. Mais il y avait au pied du rocher des épines 
et des houx qui l’écorchérent profondément.

Vendredi dut garder le hamac plusieurs jours. Robinson 
lui faisait des applications de mousse humide, et Anda lui 
léchait ses blessures. Il parlait sans cesse d’Andoar qu’il 
voulait retrouver pour avoir sa revanche, et, comme il était 
bon joueur, il ne cessait de faire l’éloge du roi des chèvres. 
Andoar, disait-il, pouvait être repéré à cent mètres de dis
tance rien qu’à son épouvantable odeur. Andoar ne fuyait 
jamais quand on rapprochait. Andoar ne l’avait pas attaqué 
après sa chute du rocher, et il n’avait pas essayé de le frap
per à mort, comme l’aurait fait tout autre bouc...

Vendredi était très faible. Il restait couché tout le temps, 
sauf quand il cueillait des herbes et puisait de l’eau pour 
Anda. Un soir, épuisé de fatigue, il tomba dans un sommeil 
profond. Quand il se réveilla très tard le lendemain matin, 
Anda avait disparu.

133



— Бачиш, — сказав він Робінзону, — вона захотіла піти 
і пішла.

Але Робінзон, якого важко було провести, розсміявся 
йому у обличчя. Тоді П’ятниця присягнувся про себе, що 
він знов знайде Андоара, одягне на нього нашийник з ліан 
і відбере Анду.

Коли він одужав, Робінзон спробував перешкодити його 
двобою з володарем кіз. По-перше, повертаючись після 
сутички з цапами, він приносив з собою огидний запах, 
що усмоктався у його шкіру. Але ще гірше те, що ця гра 
була справді небезпечна, як доводило падіння П’ятниці зі 
скелі та одержані ним поранення. Однак все, що він міг 
сказати, ні до чого не призвело. П’ятниця хотів реваншу і 
весело мирився з будь-яким можливим ризиком. Одного 
ранку він знов почимчикував до великих скель на пошуки 
свого супротивника.

Шукати довго йому не довелося. Силует величезного 
самця вимальовувався посеред стада кіз та козенят, що 
розбіглися врозсип, коли П’ятниця наблизився. Тільки од
на маленька біла кізка віддано залишилась поряд з воло
дарем, і П’ятниця мусив визнати, що це Анда, тим більше, 
що вона не паслася. Її пригощав Андоар: він виривав пу
чок трави й подавав Анді. Кізка хапала траву зубами і 
кілька раз хитала головою, ніби дякувала. П’ятниця відчув 
укол ревнощів.

Андоар і не намагався тікати. Він знаходився посеред 
круглої, немов циркова арена, площадки, огородженої з 
одного боку вертикальною кам’яною стінкою, а з друго
го — безоднею метрів тридцять глибиною. П’ятниця від
в’язав мотузку, що була обмотана навколо його зап’ястя, і 
почав задирливо крутити нею просто під носом у Андоа
ра. Звір відразу ж покинув жувати, довгий пучок трави 
залишився висіти у нього з рота. Потім він насмішкувато 
замекав у свою борідку та став дибки, ніби собачка,- що 
«служить». Так він зробив кілька кроків у бік П’ятниці, 
розмахуючи у повітрі передніми копитами і похитуючи 
величезними рогами, немов привітав натовп, що зібрав
ся, щоб йому поклонятися. П’ятниця був приголомшений 
цією гротескною пантомімою. Ця секунда неуважності
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— Tu vois, dit-il à Robinson, elle a voulu partir, elle est 
partie.

Mais Robinson qui n’était pas dupe lui rit au nez. Alors, 
Vendredi jura en lui-même qu’il retrouverait Andoar, qu’il 
lui passerait le collier de lianes et qu’il reprendrait Anda.

Lorsqu’il fut guéri, Robinson essaya de l’empêcher de 
repartir défier le roi des chèvres. Il y avait d’abord l’odeur 
que Vendredi apportait, collée à sa peau, quand il avait lutté 
avec des boucs. Mais en plus, le jeu était réellement dange
reux, comme le prouvaient sa chute du rocher et ses blessu
res. Mais tout ce qu’il pouvait dire ne servait à rien. Ven
dredi voulait sa revanche, et il en acceptait gaiement tous les 
risques. Un matin, il repartit au milieu des grands rochers à 
la recherche de son adversaire.

Il n’eut pas longtemps à chercher pour le découvrir. La 
silhouette du grand mâle se dressait au milieu d’une foule 
de chèvres et de chevreaux qui s’enfuirent en désordre à son 
approche. Seule une petite chèvre blanche resta fidèlement 
auprès du roi, et Vendredi fut bien obligé de reconnaître 
Anda. D’ailleurs elle ne broutait pas. C’était Andoar qui 
broutait pour elle : il arrachait une touffe d’herbe et la pré
sentait à Anda. La chevrette s’en saisissait avec ses dents, 
et elle hochait plusieurs fois la tête comme pour dire merci. 
Vendredi en eut un pincement de jalousie.

Andoar ne cherchait pas à fuir. Il se trouvait au milieu 
d’une sorte de cirque, limité d’un côté par un mur de pierre 
vertical, de l’autre par un précipice d’une trentaine de mè
tres de profondeur.

Vendredi dénoua la cordelette qu’il avait enroulée autour 
de son poignet et l’agita comme un défi sous le nez d’An
doar. Le fauve s’arrêta tout à coup de mâcher en gardant un 
long brin d’herbe entre ses dents. Puis il ricana dans sa bar
biche et se dressa sur ses pattes de derrière, comme pour faire 
le beau. Il fit ainsi quelques pas en direction de Vendredi en 
agitant dans le vide ses sabots de devant, et en hochant ses 
immenses cornes, comme s’il saluait une foule venue pour 
l’admirer. Vendredi fut stupéfait de cette pantomime grotes-
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його згубила. У двох-трьох кроках від нього звір опусти
вся на чотири ноги і з жахливою силою атакував його. 
Немов стріла, цілив він у груди індіанця. П’ятниця відско
чив убік на мить пізніше, ніж належало. Лютий удар у 
праве плече примусив його перевернутися. Він з розмаху 
впав на каміння і залишився лежати пластом на землі.

Якщо б він підвівся відразу ж, то не уникнув би другої 
атаки. Тому він залишився лежати горілиць і крізь напів- 
прикриті повіки міг бачити лише шматок синього неба. 
Раптом небо затьмарилось, і волохата голова з борідкою 
схилилася над ним, — видовжена морда зморщилася у гри
масі, схожій на глузливу посмішку. П’ятниця спробував 
ворухнутися, але плече завдало йому такого болю, що він 
втратив свідомість.

Коли він відкрив очі, сонце стояло у зеніті і заливало 
його струменями нестерпної спеки. Спираючись на ліву 
руку, він трохи піднявся і підібрав під себе ноги. Кам’яна 
стіна відбивала світло, мов дзеркало. Цапа ніде не було 
видно. П’ятниця звівся на рівні ноги, захитався, та хотів 
озирнутися, як раптом позаду нього пролунав цокіт ко
пит. Звук наближався так швидко, що він і не намагався 
стати обличчям до нього. Він хотів упасти наліво, на здо
рове плече, але від удару об стегно похитнувся і розкинув 
руки хрестом. Андоар відразу зупинився, витягнувся на 
своїх сухорлявих ногах. П’ятниця все ж таки не втримав 
рівноваги і гепнувся на спину цапові. Андоар зігнувся під 
його вагою, але напружився і помчав геть стрімким гало
пом.

З мукою від болю у плечі, індіанець ухопився за звіра. 
Пальці його рук тримали цапа за роги біля самої основи, 
ноги стискали боки, пальці ніг вчепилися у вовну. Цап ро
бив фантастичні стрибки, щоб позбутися цього голого 
тіла, що душило його. Він кілька разів оббіг навколо ви
балки, де зустрівся з П’ятницею, але не торкався скелі. 
П’ятниця дуже страждав, його нудило, він побоювався 
знову втратити свідомість. Треба було примусити Андоа- 
ра зупинитися. Він зсунув руки нижче і затулив долонями
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que. Cette seconde de distraction le perdit. La bête n’était 
plus qu’à quelques pas de lui quand elle se laissa retomber 
en avant et prit en même temps un élan formidable dans sa 
direction. Elle vola comme une flèche vers la poitrine de 
l’Indien. Vendredi se jeta de côté un instant trop tard. Un 
choc violent à l’épaule droite le fit tourner sur lui-même. Il 
tomba brutalement sur les pierres et demeura plaqué au sol.

S’il s’était relevé aussitôt, il aurait été incapable d’évi
ter une nouvelle attaque. Il resta donc aplati sur le dos, et il 
ne voyait ainsi entre ses paupières mi-closes qu’un morceau 
de ciel bleu. Brusquement le ciel s’obscurcit et une tête ve
lue et barbichue avec un mufle tordu par une espèce de rica
nement se pencha sur lui. Il tenta de faire un mouvement, 
mais son épaule lui fît tellement mal qu’il s’évanouit.

Lorsqu’il rouvrit les yeux, le soleil était au zénith et le 
baignait d’une chaleur insupportable. Il s’appuya sur sa main 
gauche et ramena ses pieds sous lui. Le mur de pierre réver
bérait la lumière comme un miroir. Le bouc était invisible. 
Il se leva en chancelant, et il allait se retourner, quand il 
entendit derrière lui un bruit de sabots sur les pierres. Le bruit 
se rapprochait si vite qu’il ne chercha pas à faire face. Il se 
laissa tomber sur la gauche, du côté de sa bonne épaule. Un 
choc au niveau de la hanche le fit trébucher, les bras en croix. 
Andoar s’était arrêté d’un seul coup, planté sur ses quatre 
pattes sèches. Vendredi perdit tout à fait l’équilibre et 
s’écroula sur le dos du bouc. Andoar plia sous le poids, puis 
il se rassembla et repartit au grand galop.

Torturé par son épaule, l’Indien se cramponnait à la bête. 
Ses mains avaient empoigné les cornes au plus près du crâ
ne, ses jambes serraient la fourrure des flancs dans laquelle 
s’accrochaient ses doigts de pied. Le bouc faisait des bonds 
fantastiques pour se débarrasser de ce corps nu qui l’étouf
fait. Il fit plusieurs fois le tour de la carrière où il avait ren
contré Vendredi, sans jamais trébucher dans les rochers. 
Vendredi souffrait tellement qu’il avait envie de vomir et 
qu’il avait peur de s’évanouir à nouveau. Il fallait obliger 
Andoar à s’arrêter. Ses mains descendirent le long du crâne 
de la bête et se plaquèrent sur ses yeux. Aveuglée, elle s’ar-
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очі тварині. Втративши зір, той мусить неодмінно зупи
нитися. Але він не зупинився. Він кинувся просто уперед, 
немов би перешкод більше не існувало. Його копита про
цокотіли кам’яним настилом, що нависнув над безоднею, 
і два тіла, сплетені між собою, поринули у провалля.

* * *

За два кілометри звідти Робінзон стежив у підзорну 
трубу за сутичкою і падінням двох суперників. Він досить 
добре знав цей край острова і пам’ятав, що на дно безодні 
можна спуститися невеличким виступом, котрий, звива
ючись, охоплював гору.

Вже надходив вечір, коли він знайшов труп Андоара 
серед негустого чагарника, що ріс на камінні. Затиснув
ши носа, він схилився над величезною темною тушею і 
відразу ж помітив яскравий нашийник, дуже міцно зав’я
заний у цапа на шиї. Він випростався, почувши позаду 
себе сміх. Там стояв П’ятниця, вкритий подряпинами, з 
пошкодженим плечем, але, вочевидь, цілком щасливий. 
Анда стояла поруч з ним і лизала його руку.

— Володар кіз був піді мною і захистив мене, коли ми 
впали, — роз’яснив він. — Великий цап вмер, рятуючи 
мене, але я незабаром зроблю так, що він буде літати і 
співати.

* * *

П’ятниця одужував від утоми, від ран зі швидкістю, 
що завжди дивувала-Робінзона. Через кілька днів він за
ходився до білування Андоару. Перш за все він відрізав 
голову і поклав її посеред мурашника. Потім він підрізав 
шкіру навколо ніг, та уздовж грудини та черева. Нарешті 
він зідрав з цапа всю шкіру і розтягнув її на землі. З обід
раної туші він не зберіг нічого, крім нутрощів. Він про
мив їх у великій кількості води та розвісив сушити на гіллі 
дерева. Потім, узявши під пахву важку та жирну шкіру 
Андоара, він спустився, приспівуючи, до берега моря. Він 
прополоскав її у хвилях, щоб вона просяклася піском та
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rêterait sans doute. Elle ne s’arrêta pas. Elle fonçait droit 
devant elle comme si les obstacles n’existaient plus. Ses 
sabots sonnèrent sur la dalle de pierre qui s’avançait vers le 
précipice, et les deux corps toujours enlacés tombèrent dans 
le vide.

* * *

A deux kilomètres de là, Robinson avait observé à la lon
gue-vue la lutte et la chute des deux adversaires. Il connais
sait assez bien cette région de l’île pour savoir que le fond 
du précipice était accessible par un petit sentier qui serpen
tait le long de la montagne.

Le soir tombait, lorsqu’il découvrit le cadavre d’Andoar 
au milieu des maigres buissons qui poussaient entre les pier
res. En se bouchant le nez, il se pencha sur le grand corps 
brun et reconnut aussitôt la cordelière de couleur solidement 
nouée autour de son cou. Il se releva en entendant rire der
rière lui. Vendredi était là, debout. Il était couvert d’égrati- 
gnures et il avait une épaule démise, mais il paraissait tout 
heureux. Anda était à côté de lui et lui léchait la main.

— Le roi des chèvres était sous moi et il m’a protégé 
quand nous sommes tombés, expliqua-t-il. Le grand bouc est 
mort en me sauvant, mais je vais bientôt le faire voler et 
chanter.

*  *  *

Vendredi se remettait de ses fatigues et de ses blessures 
avec une rapidité qui étonnait toujours Robinson. Quelques 
jours plus tard, il retournait à la dépouille d’Andoar. Il tran
cha d’abord la tête qu’il déposa au centre d’une fourmilière. 
Puis il coupa la peau autour des pattes et sur toute la lon
gueur de la poitrine et du ventre. Enfin il déshabilla le bouc 
de sa peau qu’il étendit à plat sur le sol. De la bête écor
chée, il ne conserva que les intestins. Il les lava à grande eau 
et les mit à sécher dans les branches d ’un arbre. Puis il ga
gna le bord de la mer en chantonnant avec sous son bras la 
lourde et grasse peau d’Andoar. Il la rinça dans les vagues
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сіллю. Потім почав скрести її черепашкою, видаляючи во
вну. На цю працю він витратив кілька днів. Нарешті він 
натягнув її на дві зігнуті дугою гілки, немов барабан. Ко
ли шкіра зовсім висохла, він відполірував її уламком 
пемзи.

— Андоар буде літати, Андоар буде літати, — повто
рював П’ятниця у сильному збудженні, але відмовлявся 
розкрити свої задуми.

* * *

З часів найранішого дитинства Робінзон був схильний 
до запаморочення. Йому ставало погано навіть від стоян
ня на стільці. Якось він замислив вибратися на дзвінни- 
цю собору в своєму рідному місті Йорку. Він довго караб- 
кався крутими та вузькими крученими сходами, і раптом 
вийшов з сутінку стін та опинився просто неба, на плас
кому даху, звідки було видно все місто і його мешканців, 
схожих на мурах. Він завив від переляку, і його довелося 
нести донизу, як посилку, загорнутого з головою в його 
шкільний плащ з каптуром.

І ось він, щоб вилікуватися, почав уранці залазити на 
дерева. В минулому він вважав би таку вправу безглуз
дою та некорисною. Але з того часу, як він будував своє 
життя за взірцем П’ятниці, він вважав дуже важливим по
збавитися свого жахливого запаморочення.

Того ранку він обрав араукарію, одне з найвищих де
рев острова. Він обхопив нижню гілку та закинув на неї 
коліно. Потім подолав одну за одною розташовані яруса
ми гілки, гадаючи, що зможе побачити схід сонця трошки 
раніше, якщо сягне верхівки дерева. В міру того, як він 
видирався вище, він все сильніше відчував, як дерево тре
мтить та хилиться за вітром. Від запаморочення вже по
чинав стисатися його шлунок. Робінзон вже наближався 
до верхівки, коли раптом підвис у порожнечі: стовбур був 
позбавлений гілок (напевне, від удару блискавки) на ви
соту двох метрів. І там він припустився помилки, якої важ
ко уникнути тим, хто боїться запаморочення: він подиви-
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pour qu’elle s’imprègne de sable et de sel. Ensuite il la gratta 
avec un coquillage pour enlever tous les poils. Ce travail lui 
demanda plusieurs jours. Enfin il l’étendit sur deux arcs de 
bois qui la tendaient comme une peau de tambour. Quand elle 
fut bien sèche, il la polit avec une pierre ponce.

— Andoar va voler, Andoar va voler, répétait il très ex
cité, en refusant toujours de dévoiler ses pro jets.

* * *

Depuis sa plus petite enfance, Robinson était sujet au 
vertige. Monter debout sur une chaise suffisait à lui donner 
un malaise. Un jour il avait voulu visiter le clocher de la 
cathédrale de sa ville natale, York. Après une longue escala
de dans l’escalier raide et étroit qui tournait en colimaçon, 
il avait brusquement quitté l’ombre des murs et s’était retrou
vé en plein ciel, sur une plate-forme d’où on voyait toute la 
ville et ses habitants gros comme des fourmis. Il avait hurlé 
de peur, et il avait fallu le redescendre comme un paquet, la 
tête enveloppée dans sa cape d’écolier.

Aussi chaque matin s’efforçait-il de monter dans un ar
bre pour s’aguerrir. Autrefois, il aurait trouvé cet exercice 
inutile et ridicule. Depuis qu’il vivait en prenant Vendredi 
pour modèle, il jugeait important de se débarrasser de son 
terrible vertige.

Il avait choisi ce matin là un araucaria, un des plus grands 
arbres de l’île. Il empoigna la branche la plus basse et se 
hissa sur un genou. Il gravit ensuite les étages successifs du 
branchage en songeant qu’il jouirait du lever du soleil un peu 
plus tôt en se trouvant au sommet de l’arbre. A mesure qu’il 
grimpait, il sentait davantage l’arbre vibrer et se balancer 
dans le vent. Le vertige commençait à lui contracter l’esto
mac. Il approchait de la cime quand il se trouva tout à coup 
suspendu dans le vide : sous l’effet de la foudre sans doute 
le tronc se trouvait ébranché sur une hauteur de deux mè
tres. Là, il commit une erreur qu’on évite diffici lement quand 
on craint le vertige : il regarda à ses pieds. Il ne vit qu’un 
fouillis de branches qui s’enfonçaient en tournant comme une
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вся на свої ноги. Він побачив тільки густе переплетіння 
гілок, немов закручених спіраллю. Жах паралізував його, 
і він стиснув стовбур і руками, і ногами. Нарешті він зба
гнув, що дивитися треба не униз, а догори. Він підвів очі. 
У синьому небі буяв у струменях повітря великий золоти
стий птах у формі ромба. П’ятниця виконав свою таємни
чу обіцянку: він навчив-таки Андоара літати.

*  *  *

Перш за все він зв’язав хрест-нахрест три очеретинки. 
Потім поробив дірки у кожному з кінців та пропустив крізь 
них кишку. На легку та міцну рамку, одержану таким чи
ном, він поклав шкіру Андоара, підгортаючи край і при
кріплюючи його до кишки. До обох кінців найдовшої оче
ретинки була прив’язана слабко натягнута кодола, а до неї, у 
ретельно розрахованій точці, мотузка повітряного змія, — 
від цього залежав його нахил за вітром.

П’ятниця працював над своїм змієм з самого світанку, 
і великий шкіряний птах, новенький, з голочки, здригав
ся у нього в руках від вітру, немов йому кортіло злетіти. 
На пляжі індіанець закричав від радості у ту мить, коли 
Андоар, зігнувшись дугою, злетів, ніби снаряд, підійма
ючи за собою гірлянду з білого та чорного пір’я.

Робінзон дуже швидко зліз зі свого дерева і приєднав
ся до П’ятниці. Той лежав на піску, заклавши руки під по
тилицю, кізка Анда згорнулася калачиком біля його ніг. 
Мотузка від змія була прив’язана до його лодижки. Робін
зон розтягнувся поруч із ним, вони удвох довго стежили 
за примхливим польотом Андоара у хмарах: він злітав та 
пірнав, здригався від різких поривів вітру та зненацька 
зависав, коли вітер вщухав. Раптом П’ятниця скочив на 
ноги і, не відчіпляючи мотузки, все ще прив’язаної до йо
го лодижки, пустився у танок, наслідуючи повітряний та
нок Андоара. Сміючись та співаючи, він згорнувся кала
чиком на землі, потім підскочив, підкинув руки, знов упав, 
простягнув ліву ногу до неба і перевернувся, і Анда стри
бала навколо нього. А в височині, дуже далеко, під хмара-
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spirale. L’angoisse le paralysa et il serra le tronc dans ses 
bras et entre ses jambes. Enfin il comprit qu’il fallait regar
der non pas au-dessous de lui, mais au-dessus de lui. Il leva 
les yeux. Dans le ciel bleu un grand oiseau d’or en forme de 
losange se balançait au gré du vent. Vendredi avait exécuté 
sa mystérieuse promesse : il faisait voler Andoar.

* * *

Il avait d’abord ligaturé trois baguettes de jonc en forme 
de croix. Puis il avait creusé une gorge dans chacune de leurs 
sections, et il y avait fait passer un boyau. Sur le cadre léger 
et robuste ainsi obtenu, il avait posé la peau d’Andoar en 
rabattant et en cousant ses bords sur le boyau. Les deux extré
mités de la baguette la plus longue étaient réunies par une 
ficelle assez lâche à laquelle était nouée la corde du cerf- 
volant en un point soigneusement calculé, car de là dépen
dait son inclinaison dans le vent.

Vendredi avait travaillé dès les premières lueurs de l’aube 
à son cerf-volant, et le grand oiseau de peau à peine terminé 
s’agitait dans le vent entre ses mains, comme s’il était im
patient de prendre son vol. Sur la plage, l’Indien avait crié 
de joie au moment où Andoar, courbé comme un arc, était 
monté en fusée, entraînant une guirlande de plumes blanches 
et noires.

Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le 
rejoindre. Il le trouva couché sur le sable, les mains croisées 
derrière la nuque, la chevrette Anda roulée en boule à ses 
pieds. La corde du cerf-volant était attachée à sa cheville. 
Robinson s’étendit près de lui. et longtemps, ils regardèrent 
tous deux le vol capricieux d’Andoar au milieu des nuages, 
qui montait et plongeait, vibrait sous une rafale, et s’affais
sait tout à coup parce que le vent faiblissait. Tout à coup 
Vendredi sauta sur ses pieds, et, sans détacher la corde du 
cerf-volant toujours nouée à sa cheville, il mima la danse 
aérienne d’Andoar. Riant et chantant, il s’accroupit en bou
le sur le sol, puis bondit en levant les bras, retomba, projeta 
sa jambe gauche vers le ciel, tournoya, accompagné par les
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ми, чудовий золотистий птах, прив’язаний мотузкою три
ста метрів завдовжки до лодижки індіанця, вторував його 
танцю, перекидаючись, пірнаючи та підскакуючи разом з 
ним.

Пообідні години було присвячено рибній ловлі з допо
могою повітряного змія, як це роблять до цього часу на 
Соломонових островах. Мотузку від змія прив’язали до 
корми піроги, а інша мотузка, такої ж довжини, звисала з 
його хвоста, а на кінці її був гачок, прикритий пучком 
пір’я. Робінзон повільно гріб проти течії, а далеко позаду, 
виблискуючи, стрибав на хвилях пучок пір’я. Час від ча
су великі риби накидувались на цю принаду і хапали ро
том гачок. Тоді Робінзон і П’ятниця бачили, як великий 
повітряний змій у небі здригається, немов поплавець вуд
ки, коли клює риба. Робінзон робив півоберта, і, вигріба
ючи за вітром, досить швидко добирався до кінця ліски, 
П’ятниця підхоплював її. На дні човна зростала груда бли
скучих тіл, круглих, з зеленими спинками й сріблястими 
боками — ці риби майже всі були з породи белоне.

Ввечері П’ятниця не захотів повертати Андоара долу 
для ночівлі. Він при’вязав його до одного з перцевих де
рев, де був підвішений його гамак. Так Андоар зробився 
кінець-кінцем свійською твариною та провів ніч біля ніг 
свого хазяїна. І весь наступний день він супроводжував 
його. Але на другу ніч зненацька піднявся вітер, і довело
ся йти шукати великого птаха на зарослій квітами луці, 
куди він м’яко опустився. Після кількох марних спроб 
П’ятниця відмовився від думки знов запустити його. Зда
валося, він забув про все і цілих вісім днів проледарював. 
Потім він раптом згадав про голову цапа, яку колись заки
нув у мурашник.

* * *

Маленькі мурахи добре попрацювали. Від плоті Ан
доара, від його довгої вовни, білої та брунатної, від борід
ки не залишилося нічого. Навіть зсередини голова була 
ретельно вичищена. Коли П’ятниця в той день повернув-
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gambades d’Anda. Et là-haut, très loin dans les nuages, le 
bel oiseau d’or attaché par trois cents mètres de fil à la che
ville de l’Indien l’accompagnait dans sa danse, virevoltait, 
plongeait, bondissait avec lui.

L’après-midi fut consacré à la pêche au cerf-volant, telle 
qu’on la pratique encore dans les îles de l’archipel Salomon. 
La corde du cerf-volant fut attachée à l’arriére de la pirogue, 
tandis qu’une ligne de même longueur partait de la queue de 
l’engin et se terminait par un hameçon dissimulé dans une 
touffe de plumes. Robinson pagayait lentement contre le vent, 
et, loin derrière la pirogue, la touffe de plumes frôlait les 
vagues en scintillant. Parfois un gros poisson se jetait sur cet 
appât et refermait sa gueule sur l ’hameçon. Alors Vendredi 
et Robinson voyaient dans le ciel le grand cerf-volant s’agi
ter comme le bouchon d’une canne à pêche quand un pois
son a mordu. Robinson faisait demi-tour, et, ramant dans le 
sens du vent, il rejoignait assez vite le bout de la ligne que 
Vendredi saisissait. Au fond du bateau s’entassaient les corps 
brillants, tout ronds, aux dois verts et aux flancs argentés des 
poissons qui étaient presque tous des belones.

Le soir, Vendredi ne voulut pas ramener Andoar à terre 
pour la nuit. Il l’attacha à l’un des poivriers auxquels était 
suspendu son hamac. Tel un animal domestique à la longe, 
Andoar passa ainsi la nuit aux pieds de son maître. Il l’ac
compagna également tout le jour suivant. Mais au cours de 
la deuxième nuit, le vent tomba tout à fait, et il fallut aller 
chercher le grand oiseau au milieu d’un champ de fleurs où 
il s’était doucement posé. Après plusieurs essais infructueux. 
Vendredi renonça à le remettre dans le vent. Il parut l’oublier 
et ne fit plus que la sieste pendant huit jours. Alors il sem
bla se souvenir de la tête du bouc qu’il avait abandonnée dans 
une fourmilière.

* * *

Les petites fourmis avaient bien travaillé. Il ne restait plus 
rien des longs poils blancs et bruns, de la barbe et de la chair. 
Même l’intérieur de la tête avait été parfaitement nettoyé. 
Quand Vendredi revint vers Robinson ce jour-là, il brandis-
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ся до Робінзона, у нього на витягнутих руках лежав чудо
вий череп, білий та сухий, з парою розкішних чорних 
рогів, прикрашених поперечними кільцями та зігнутих у 
формі ліри. П’ятниці пощастило випадком віднайти ко
льорову плетінку, що він надягав на шию Андоарові, і те
пер він пов’язав її до основи рогів, ніби бант, який зав’я
зують на волосся маленьким дівчинкам.

— Андоар буде співати! — таємниче пообіцяв він Ро- 
бінзонові, який спостерігав за його діями.

Поперше він вирізав дві маленькі поперечки різної дов
жини з дерева сікомори. У довшій з них він з двох кінців 
поробив дірки та нею з’єднав вістря рогів. Коротшу він за
кріпив паралельно першій на середині висоти черепа. Тро
хи вище, між орбітами очей, він розташував смерекову до
щечку з дванадцятьма вузькими прорізами на верхній 
кромці. Потім він зняв з дерева кишки Андоара, що досі 
висіли там, ніби тонкий та сухий ремінь, вичинені сонцем, 
і порізав їх на шматки рівної довжини, кожен десь із метр.

Коли Робінзон побачив, що П’ятниця за допомогою 
кілочків натягає між двома поперечинами ці дванадцять 
відрізків кишки, що мали прикрасити чоло Андоара, він 
зрозумів, що йдеться про створення «еолової арфи». Ео
лова арфа — це інструмент, котрий встановлюють на 
відкритому місці чи в струмені повітря, і вітер створює 
музику, примушуючи вібрувати струни. Тому всі струни 
мають звучати одночасно, без дисонансу, і треба, щоб во
ни були налаштовані в унісон чи в октаву.

П’ятниця прикріпив з обох боків черепа по крилу гри
фа, щоб направляти на струни навіть найслабкіший віте
рець. Потім він знайшов для еолової арфи місце у гіллі 
мертвого кипарису, худий силует якого вимальовувався се
ред скель у куточку, відкритому для всієї рози вітрів. Втім, 
ледве він встиг установити її, як вона видала звук, схо
жий на флейту, тонкий та жалісний, хоч погода стояла 
цілком безвітряна. П’ятниця довго слухав цю музику, та
ку ніжну та смутну, що хотілося плакати. Нарешті він скри
вив незадоволену гримасу і показав Робінзонові два 
пальці. Це означало, що вітер надто слабкий і діють лише 
дві струни з дванадцяти.

146



sait à bout de bras un superbe crâne blanc et sec avec deux 
magnifiques cornes noires, annelées et en forme de lyre. 
Ayant retrouvé par hasard la cordelette de couleur qu’il avait 
nouée au cou d’Andoar, il l’attacha à la base des cornes, 
comme on met un nœud dans les cheveux des petites filles.

— Andoar va chanter! promit-il mystérieusement à Ro
binson qui le regardait faire.

Il tailla d’abord deux petites traverses de longueur iné
gale dans du bois de sycomore. Avec la plus longue, grâce à 
deux trous percés latéralement à ses extrémités, il réunit les 
pointes des deux cornes. La plus courte fut fixée parallèle
ment à la première, à mi-hauteur du chanfrein. Un peu plus 
haut, entre les orbites, il plaça une planchette de sapin dont 
l’arête supérieure portait douze étroits sillons. Enfin il dé
crocha les boyaux d’Andoar qui se balançaient toujours dans 
les branches d’un arbre, mince et sèche lanière tannée par le 
soleil, et il la coupa en morceaux égaux d’un mètre chacun 
environ.

Lorsqu’il le vit tendre entre les deux traverses, à l’aide 
de chevilles, les douze boyaux qui pouvaient garnir le front 
d’Andoar, Robinson comprit qu’il voulait fabriquer une harpe 
éolienne. La harpe éolienne est un instrument qu’on met en 
plein air ou dans un courant d’air, et c’est le vent qui joue 
de la musique en faisant vibrer les cordes. Toutes les cordes 
doivent donc pouvoir retentir en même temps, sans discor
dance, et il faut qu’elles soient accordées à l’unisson ou à 
l’octave.

Vendredi fixa de chaque côté du crâne une aile de vau
tour pour rabattre sur les cordes le plus faible souffle de vent. 
Puis la harpe éolienne trouva place dans les branches d’un 
cyprès mort qui dressait sa maigre silhouette au milieu des 
rochers, en un endroit exposé à toute la rosé des uents. A 
peine installée d’ailleurs, elle émit déjà un son flûte, grêle 
et plaintif, bien que le temps fût tout à fait calme. Vendredi 
écouta longtemps cette musique si triste et si douée qu’elle 
donnait envie de pleurer. Enfin, il fit une grimace de mépris, 
et leva deux doigts en direction de Robinson. Il voulait dire 
par là que le vent trop faible ne faisait vibrer que deux cor
des sur douze.
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Довелося очікувати найближчої бурі — а це трапилось 
лише місяць потому, — щоб Андоар волів заспівати на 
повний голос. Робінзон остаточно обрав собі житло серед 
гілля араукарії, де він влаштував дах зі штаб кори. Одної 
ночі П’ятниця прийшов і почав смикати його за ноги. 
Здійнявся сильний вітер, і у блідому блакитному небі бу
ло видно диск місяця, що ковзав у розривах хмар. П’ятни
ця потягнув Робінзона до кипариса. Ще не побачивши де
рева, здаля, Робінзону здалося, що він чує небесний 
концерт, в якому зливаються флейти та скрипки. Вітер по
двоїв свій натиск, коли двоє друзів досягли підніжжя співа
ючого дерева. Повітряний змій, прив’язаний короткою мо
тузкою до його найвищої гілки, гудів, немов барабан; то 
він тремтів, нерухомий, то його стрясали-люті удари. А на 
еоловій арфі, у непевному світлі місяця, крила грифа зми
калися та розмикалися у такт з поривами бурі. Так Андо
ар літаючий та Андоар співаючий об’єдналися, немов 
справляючи якусь смутну урочистість. І все навкруги за
полонила музика, серйозна та прекрасна, і така проник
лива, немов скарга володаря кіз, що загинув, рятуючи 
П’ятницю.

Скупчившися утрьох під скелею, — Робінзон, П’ятни
ця і кізка Анда пильно дивилися на цей жахливий спек
такль, і напружено прислухалися до пісні, що немов од
ночасно лилася з зірок та підіймалася з глибин землі.

* * *

П’ятниця збирав квіти серед розкиданих у безладі 
скель, коли помітив на горизонті, зі східного боку, білу 
крапку. Він негайно побіг попередити Робінзона, котрий 
щойно закінчував голитися. Робінзона ця звістка, може, й 
збентежила, але він цього аж ніяк не виказав.

— У нас будуть гості, — тільки й ск'азав він, — для 
мене це ще один привід приділити увагу своєму туале
тові.

П’ятниця, надзвичайно збуджений, заліз на верхівку 
дерева. Він прихопив з собою підзорну трубу і направив
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Il fallut attendre la prochaine tempête qui ne se produisit 
qu’un mois plus tard pour qu’Andoar consente à chanter à 
pleine voix. Robinson avait finalement élu domicile dans les 
branches de l’araucaria où il s’était fait un abri avec des 
plaques d’ecorce. Une nuit. Vendredi vint le tirer par les 
pieds. Une tourmente s’était levée, et on voyait dans le ciel 
livide la lune glisser rapidement comme un disque entre les 
nuages déchirés. Vendredi entraîna Robinson vers le cyprès. 
Bien avant d’arriver en vue de l ’arbre, Robinson crut enten
dre un concert céleste où se mêlaient des flûtes et des vio
lons. Le vent redoublait de violence quand les deux compa
gnons parvinrent au pied de Г arbre-chantant. Attaché court 
à sa plus haute branche, le cerf-volant vibrait comme une 
peau de tambour, tantôt immobile et frémissant, tantôt em
porté dans de furieuses embardées. Sous la lumière changean
te de la lune, les deux ailes de vautour s’ouvraient et se fer
maient au gré des bourrasques. Ainsi Andoar-volant et 
Andoar-chantant semblaient réunis dans la même sombre 
fête. Et il y avait surtout cette musique grave et belle, si dé
chirante qu’on aurait dit la plainte du grand bouc, mort en 
sauvant Vendredi.

Serrés tous trois sous un rocher, Robinson, Vendredi et 
la chevrette Anda regardaient de tous leurs yeux ce specta
cle terrible, et ils écoutaient de toutes leurs oreilles ce chant 
qui semblait à la fois tomber des étoiles et monter des pro
fondeurs de la terre.

* * *

Vendredi cueillait des fleurs entre les rochers du chaos 
lorsqu’il aperçut un point blanc à l’horizon, du côté de l’est. 
Aussitôt, il descendit en courant prévenir Robinson qui ache
vait de se raser la barbe. Robinson était peut-être ému, mais 
il n’en laissa rien paraître.

— Nous allons avoir de la visite, dit-il simplement, rai
son de plus pour que j ’achève ma toilette.

Au comble de l’excitation. Vendredi monta au sommet 
d’un arbre. Il avait emporté la longue-vue qu’il braqua sur

149



її на корабель, що його вже було виразно видно. Це була 
шхуна з марселем, чудовий вітрильник, швидкохідний, з 
двома високими щоглами, з котрих перша, фок, несла ква
дратне вітрило, а друга — трикутне. Вона просувалася з 
доброю швидкістю, десять-дванадцять вузлів, і прямува
ла просто до заболоченого берега острова. П’ятниця по
квапився повідомити всі ці подробиці Робінзонові, який 
розчісував великим черепаховим гребінцем свою руду гри
ву. Потім він повернувся до своєї обсерваторії. Капітан, 
як видно, віддавав собі звіт в тому, що з цього боку берег 
непридатний до висадки, тому що корабель повернувся 
другим бортом. Потім там згорнули великі вітрила і на 
малих пішли вздовж берега.

П’ятниця пішов попередити Робінзона, що гості оги
нають дюни та, скоріш за все, кинуть якір у бухті Вряту
вання.

Важливо було перш за все дізнатися про національну 
належність корабля. Робінзон підібрався до крайнього ря
ду дерев, що оточували пляж, і під їх прикриттям навів 
підзорну трубу на судно, що зупинилось за два кабельто
вих від берега. Кілька хвилин по тому стало чутно, як за
гримів, розгортаючись, якірний ланцюг.

Робінзонові був незнайомий такий тип корабля, напе
вне, новий, але він впізнав «Юніон Джек», англійський 
прапор, що в’ється над кормою: Екіпаж спустив на воду 
шлюпку, і весла вже різали хвилю.

Робінзон був дуже схвильований. Він давно не лічив, 
скільки років знаходиться на острові, але у нього склало
ся враження, що він провів тут більшу частину свого жит
тя. Розповідають, що людині перед смертю часто уявляє
ться все його минуле, неначе панорама. Щось подібне 
трапилося і з Робінзоном, бо він разом побачив знов і за
гибель корабля, і побудову «Визволення», і свою невдачу, 
і жалюгідний період грязьових ванн, і гарячкову експлуа
тацію острова, потім появу П’ятниці, роботу, до якої він 
його примушував, вибух, крах всіх його турбот, — а потім 
почалося довге щасливе життя, приємне, заповнене буй
ними та здоровими іграми й дивовижними витівками П’ят
ниці. Невже ж всьому цьому тепер кінець?
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le navire devenu nettement visible. C’était une goélette à 
hunier, un fin voilier, taillée pour la course avec ses deux 
hauts mâts dont le premier — le mât de misaine — portait 
une voile carrée, le second, une voile triangulaire. Elle filait 
bien ses dix à douze nœuds et se dirigeait droit vers la côte 
marécageuse de Pîle. Vendredi se hâta d’aller donner ces 
précisions à Robinson qui passait un gros peigne d’écaillé 
dans sa crinière rouge. Puis il regrimpa dans son observatoi
re. Le commandant avait dû se rendre compte que la côte 
n’était pas abordable de ce côté-là de l’île, car le navire vi
rait de bord. Puis il réduisit sa toile et courut à petites voi
les le long du rivage.

Vendredi alla avertir Robinson que le visiteur doublait les 
dunes et jetterait l’ancré très probablement dans la baie du 
Salut.

Il importait avant toute chose de reconnaître sa nationa
lité. Robinson s’avança jusqu’au dernier rideau d’arbres 
bordant la plage et braqua sa longue-vue sur le navire qui 
stoppait à deux encablures du rivage. Quelques instants plus 
tard, on entendit la chaîne de l’ancre tinter en se déroulant.

Robinson ne connaissait pas ce type de bateau qui devait 
être récent, mais il reconnut Г Union Jack, le drapeau anglais, 
qui flottait à l’arrière. L’équipage avait mis une chaloupe à 
la mer, et déjà les avirons battaient les flots.

Robinson était très ému. Il ne savait plus depuis combien 
de temps il était dans l4île, mais il avait l’impression d’y 
avoir passé la plus grande partie de sa vie. On raconte 
qu’avant de mourir un homme revoit souvent tout son passé 
étalé devant lui comme un panorama. C’était un peu le cas 
de Robinson qui revoyait le naufrage, la construction de 
L ’Évasion, son échec, la grande misère de la souille, l’ex
ploitation frénétique de l’île, puis l’arrivée de Vendredi, les 
travaux que Robinson lui avait imposés, l’explosion, la des
truction de toute son œuvre, et ensuite c’était une longue vie 
heureuse et douée, pleine de jeux violents et sains et des 
inventions extraordinaires de Vendredi. Est ce que tout cela 
allait prendre fin?
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У шлюпці громадились барила, призначені для попов
нення запасу питної води на кораблі. На кормі стояв чо
ловік у солом’яному капелюсі, насунутому так, що видно 
було тільки чорну бороду, в чоботах, зі зброєю — без су
мніву, капітан.

Човен зашкрябав по дну, трохи піднявся, і зупинився. 
Люди повистрибували у піну прибою та витягнули шлю
пку на пісок, подалі від припливу, що вже підіймався. Чор
нобородий простягнув Робінзонові руку і відрекоменду
вався:

— Вільям Хантер з Блекпула, капітан шхуни «Білий 
птах».

— Скажіть, який сьогодні день? — спитав у нього Ро- 
бінзон.

Капітан, здивований, обернувся до чоловіка, що йшов 
слідом за ним і, певно, був його помічником:

— Який в нас сьогодні день, Джозеф?
— Субота 22 грудня 1787 року, сер, — відповів той.
— Субота 22 грудня 1787 року, — повторив капітан, 

звернувшись до Робінзона.
Мізок Робінзона запрацював з дивовижною швидкіс

тю. «Віргінія» загинула ЗО вересня 1759 року. Значить, ми
нуло рівно двадцять вісім літ, два місяці та двадцять два 
дні. Він навіть уявити не міг, що знаходиться на острові 
так довго! Незважаючи на те, що стільки різних подій 
відбулося з дня його появи на цім ненаселенім острові, 
цей термін, двадцять вісім літ, між загибеллю «Віргінії» 
та прибуттям «Білого птаха» здався йому неймовірним. 
Було і ще щось: він підрахував, що, коли зараз 1787 рік, 
як стверджували тільки-но прибулі люди, значить, йому — 
п’ятдесят років. П’ятдесят років! По суті, вік старого. 
А між тим, завдяки вільному та щасливому життю, яке він 
вів на Сперанці, і особливо завдяки П’ятниці, він почував 
себе дедалі молодшим! Він вирішив у всякому разі при
ховати від приїжджих справжню дату загибелі корабля з 
остраху бути прийнятим за брехуна.

— Мене викинуло на цей берег, коли я подорожував 
на галіоті «Віргінія», під командою Пітера ван Дейсселя
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Dans la chaloupe s’amoncelaient les petits tonneaux des
tinés à renouveler la provision d’eau douce du navire. A l’ar
riére, on voyait debout, le chapeau de paille incliné sur une 
barbe noire, un homme botté et armé, le commandant sans 
doute.

L’avant de l’embarcation racla le fond et se souleva avant 
de s’immobiliser. Les hommes sautèrent dans l’écume des 
vagues et tirèrent la chaloupe sur le sable pour la mettre hors 
de portée de la marée montante. La barbe noire tendit la main 
à Robinson et se présenta.

— William Hunter, de Blackpool, commandant de la goé
lette le Whitebird.

— Quel jour sommes-nous? lui demanda Robinson.
Étonné, le commandant se tourna vers l’homme qui le

suivait et qui devait être son second.
— Quel jour sommes-nous, Joseph?
— Le samedi 22 décembre 1787, Sir, répondit-il.
— Le samedi 22 décembre 1787, répéta le commandant 

tourné vers Robinson.
Le cerveau de Robinson travailla à vive allure. Le nau

frage de La Virginie avait eu lieu le 30 septembre 1759. Il y 
avait donc exactement vingt-huit ans, deux mois et vingt-deux 
jours. Il ne pouvait imaginer qu’il soit depuis si longtemps 
dans l’île! Malgré tout ce qui s’était passé depuis son arri
vée sur cette terre déserte, cette durée de plus de vingt-huit 
années lui paraissait impossible à faire tenir entre le naufra
ge de La Virginie et l’arrivée du Whitebird. Et il y avait autre 
chose encore : il calculait que si l’on était en 1787, comme 
le disaient les nouveaux venus, il aurait exactement cinquante 
ans. Cinquante ans! L’âge d’un vieux bonhomme en somme. 
Alors que grâce à la vie libre et heureuse qu’il menait à 
Speranza, grâce surtout à Vendredi, il se sentait de plus en 
plus jeune! Il décida en tout cas de cacher aux arrivants la 
date véritable de son naufrage, de peur de passer pour un 
menteur.

—J’ai été jeté sur cette côte alors que je voyageais à bord 
de la galiote La Virginie, commandée par Pieter van Deys- 
sel, de Flessingue. Je suis le seul rescapé de la catastrophe.
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з Флессингену. Я один уцілів при катастрофі. На жаль, 
від удару я частково втратив пам’ять і, між іншим, так і 
не зміг пригадати дату, коли це трапилось...

— Я ніколи не чув про цей корабель в жодному з пор
тів, — зауважив Хантер, — але, втім, війна з Америкою 
порушила всі морські перевезення.

Робінзон, зрозуміло, не знав, що англійські колонії в 
Північній Америці повстали проти Англїї, щоб відвоюва
ти свою незалежність, і це призвело до війни, що продов
жувалася з 1775 по 1782 рік. Але він не став задавати пи
тання, які могли б викрити його непоінформованість.

Тим часом П’ятниця допомагав матросам вивантажи
ти барила і повів їх до найближчого джерела води. Робін
зон зрозумів, що індіанець так люб’язно пропонує свої 
послуги морякам тому, що сподівається якомога скоріше 
одержати запрошення на борт «Білого птаха». Він сам му
сив визнати, що палає бажанням навідатися до цього пре
красного корабля, який так чудово сконструйований, щоб 
побити всі рекорди швидкості, і напевно містить новітні 
удосконалення в галузі парусного мореплавства. Однак по
ки що капітан Хантер, його помічник Джозеф та всі лю
ди, що метушилися навколо нього, здавалися Робінзонові 
потворними, грубими, злими та жорстокими, і він питав 
себе, чи зможе знов звикнути до життя серед собі подіб
них.

Він надумав показати Хантеру наявні на острові за
паси дичини і свіжої провізії, такої як кресс-салат та пор
тулак, завдяки яким екіпажі судів, знаходячись у морі, 
запобігали б цинги. Люди дерлися на лускаті стовбури ка- 
пусних пальм, зрізали шаблями листя, чути було сміх 
інших, що з мотузками ганялися за козами. Йому було бо
ляче дивитися, як ці п’яні нахаби плюндрують дерева та 
вбивають тварин на його острові, але йому не хотілося 
виказувати егоїзм до людей, яких він уперше побачив після 
стількох років. На тому місці, де колись стояв банк Спе- 
ранца, високі трави з шоковистим шелестом гойдались під 
вітром. Один з матросів знайшов там одну за одною дві 
золоті монети. Він негайно голосно крикнув закликаючи
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Le choc m’a malheureusement fait perdre en partie la mé
moire, et notamment je n’ai jamais pu retrouver la date à 
laquelle il a eu lieu.

— Je n’ai jamais entendu parler de ce navire dans aucun 
port, observa Hunter, mais il est vrai que la guerre avec les 
Amériques a bouleversé toutes les relations maritimes.

Robinson ne savait évidemment pas que les colonies an
glaises de l’Amérique du Nord avaient combattu l’Angleter
re pour conquérir leur indépendance, et qu’il en était résulté 
une guerre qui avait duré de 1775 à 1782. Mais il évita de 
poser des questions qui auraient trahi son ignorance.

Cependant Vendredi aidait les hommes à décharger les 
tonnelets et il les guidait vers le plus proche point d’eau. 
Robinson comprit que si l’Indien s’empressait si gentiment 
au service des matelots, c’était dans l’espoir qu’ils l’emmè
neraient le plus tôt possible à bord du Whitebird. Lui-même 
devait s’avouer qu’il brûlait d’envie de visiter ce fin voilier, 
merveilleusement construit pour battre tous les records de 
vitesse et qui devait être pourvu des derniers perfectionne
ments de la marine à voile. En attendant, le commandant 
Hunter, le second Joseph et tous les hommes qu’il voyait 
s’affairer autour de lui paraissaient laids, grossiers, brutaux 
et cruels, et il se demandait s’il arriverait à reprendre l'ha
bitude de vivre avec ses semblables.

Il avait entrepris de montrer à Hunter les ressources de 
l’île en gibier et en aliments frais, comme le cresson et le 
pourpier grâce auxquels les équipages en mer évitent d’at
traper le scorbut. Les hommes grimpaient le long des troncs 
à écailles pour faire tomber d’un coup de sabre les choux 
palmistes, et on entendait les rires de ceux qui pour suivaient 
les chevreaux avec des cordes. Cela lui faisait mal de voir 
ces brutes avinées mutiler les arbres et massacrer les bêtes 
de son île, mais il ne voulait pas être égoïste envers les pre
miers hommes qu’il revoyait après tant d’années. A l’em
placement où s’élevait autrefois la banque de Speranza, de 
hautes herbes se creusaient sous le vent avec un murmure 
soyeux. Un matelot y trouva coup sur coup deux pièces d’or.
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своїх товаришів, і після завзятої суперечки вони виріши
ли підпалити всю луку, щоб полегшити пошуки. Робінзон 
не втримався від думки, що взагалі це золото належить 
йому, і що пожежа винищить найкраще пасовисько для 
тварин на всім острові. Кожна нова знайдена монета ста
вала приводом для сутички, часом кривавої, коли вони ха
палися за ножі чи шаблі.

Бажаючи не бачити цього видовища, він заговорив з 
Джозефом, помічником капітана. Цей відразу ж з енту
зіазмом пустився у балачки про торгівлю неграми, що ста
вали робочою силою на бавовняних плантаціях у півден
них штатах Америки. Негрів вивозили з Африки на 
спеціальних суднах, куди їх набивали, немов товар. У Спо
лучених Штатах їх продавали і знов навантажували ко
раблі бавовною, цукром, кофе та фарбою-індиго. Для зво
ротнього рейсу це був ідеальний вантаж, котрий з великою 
користю розходився при відвіданні європейських портів. 
Потім слово взяв Хантер і розповів, сміючись, як у ході 
війни він потопив транспорт з французькими військами, 
що були надіслані для підкріплення американським пов
станцям. Всі ті люди потонули у нього на очах. У Робін- 
зона було таке враження, ніби він зрушив з місця камінь 
та спостерігає, як там кишать чорні мокриці.

У перший раз шлюпка відправилася до «Білого пта
ха», щоб вивантажити там фрукти, овочі та дичину, а та
кож зв’язаних кіз, що билися в марних намаганнях визво
литися. Перш ніж відправитися у другу поїздку, люди 
чекали розпоряджень капітана.

— Ви мене вшануєте, якщо пообідаєте зі мною, — ска
зав він Робінзонові.

І, не чекаючи на відповідь, розпорядився вантажити 
прісну воду, а потім повернутися за ним та його гостем.

Коли Робінзон ступив на палубу «Білого птаха», його 
зустрів сяючий П’ятниця — шлюпка доставила його у пер
шу поїздку. Індіанець вже здружився з екіпажем і вивчив 
корабель так, немов там і народився. Робінзон бачив, як 
він лізе по вантах, зісковзує на марсову площадку та по
вертається звідти по реях, як по сходинках, балансуючи
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11 ameuta aussitôt ses compagnons à grands cris, et après des 
disputes violentes, on décida d’incendier toute la prairie pour 
faciliter les recherches. Robinson ne put s’empêcher de pen
ser que cet or était à lui en somme, et que les bêtes allaient 
être privées par cet incendie de la meilleure pâture de toute 
l’île. Chaque nouvelle pièce trouvée était l’occasion de ba
garres souvent sanglantes qui se livraient au couteau ou au 
sabre.

Il voulut détourner son attention de ce spectacle en fai
sant parler Joseph, le second. Celui-ci lui décrivit aussitôt 
avec enthousiasme la traite des Noirs oui fournissait la main- 
d’œuvre des plantations de coton des Etats du Sud de l’Amé
rique. Les Noirs étaient enlevés en Afrique sur des bateaux 
spéciaux où ils étaient entassés comme de la marchandise. 
Aux États-Unis, on les vendait et on rechargeait le bateau 
avec du coton, du sucre, du café et de l’indigo. C’était un 
fret de retour idéal qui s’écoulait avantageusement au pas
sage dans les ports européens. Puis Hunier prit la parole et 
raconta en riant comment, au cours de la guerre, il avait coulé 
un transport de troupes français envoyé en renfort aux insur
gés américains. Tous ces hommes s’étaient noyés sous ses 
yeux. Robinson avait l’impression d’avoir soulevé une pier
re et d’observer des cloportes noirs et grouillants.
' Une première fois la chaloupe avait regagné le bord du 
Whitebird pour y déposer tout un chargement de fruits, de 
légumes et de gibier au milieu desquels se débattaient des 
chevreaux ligotés. Les hommes attendaient les ordres du 
commandant avant d’effectuer un second voyage.

— Vous me ferez bien l’honneur de déjeuner avec moi, 
dit il à Robinson.

Et sans attendre sa réponse, il ordonna qu’on embarque 
l’eau douce et qu’on revienne ensuite pour le mener à bord 
avec son invité.

Lorsque Robinson sauta sur le pont du Whitebird, il y fut 
accueilli par un Vendredi radieux que la chaloupe avait ame
né lors de son précédent voyage. L’Indien avait été adopté 
par l’équipage et paraissait connaître le navire comme s’il y 
était né. Robinson le vit s’élancer dans les haubans, se his
ser sur la hune et repartir de là sur les marchepieds de la
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за п ’ятнадцять метрів над водою з гучним щасливим 
сміхом. Тоді він згадав, що П’ятниця завжди любив усе, 
що мало відношення до повітря — стріли, повітряного 
змія, еолову арфу, — і цей прекрасний стрункий вітриль
ник, легкий та білий, був у його уяві найчудовішою з усіх 
повітряних речей, які він колись бачив. Він відчув якусь 
гіркоту, подумавши, що індіанець набагато більше радіє з 
приходу «Білого птаха», аніж він сам.

Зробивши кілька кроків по палубі, він помітив неве
личку постать, напівголого хлопчиська, прив’язаного бі
ля підніжжя фок-щогли. Це було дитя років дванадцяти. 
Він був худий, як обскубаний птах, і вся спина його була 
вкрита закривавленими рубцями. Обличчя не було видно, 
але волосся рудою копицею падало на гострі плечі, уси
пані рудим ластовинням. Робінзон уповільнив кроки, по
бачивши його.

— Це Жан, наш юнга, — сказав йому капітан.
Потім він звернувся до Джозефа:
— Що він ще накоїв?
Тут же червона фізіономія в кухарському ковпаку ви

сунулася з віконця камбуза, як чортик з табакерки.
— Від нього нема ніякого зиску, — сказав кок. — Нині 

вранці він мені зіпсував курячий паштет, посолив його 
тричі, через неуважність. Він одержав свою дюжину 
диньків. І ще одержить, якщо не навчиться бути уважним!

Голова зникла так же зненацька, як і з ’явилась.
— Відв’яжи його, — звелів капітан помічникові. — Він 

буде нам прислуговувати у кают-компанії.
Робінзон пообідав з капітаном і помічником. Він не чув 

більш нічого про П’ятницю, який мав поїсти з екіпажем. 
Важка була його доля, доки він подолав варене м’ясо та 
м’ясо під соусом, рясно приправлене прянощами, що ним 
кілька разів наповнювали його тарілку. Він вже забув про 
таку їжу, що була важка та погано перетравлювалася, — 
бо вже здавна живився лише легкими, свіжими та при
родними продуктами.

Прислуговував за столом юнга Жан, потопаючи у ве
личезному білому фартусі. Робінзон намагався вловити йо-
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vergue, se balançant à quinze mètres au-dessus des vagues 
avec un grand rire heureux. Il se souvint alors que Vendredi 
aimait tout ce qui avait rapport à l’air — la flèche, le cerf- 
volant, la harpe éolienne — et que ce beau voilier svelte, 
léger et blanc était certainement la chose aérienne la plus 
merveilleuse qu’il eût jamais vue. Il éprouva un peu de tris
tesse en constatant combien l’Indien paraissait plus heureux 
que lui de l’arrivée du Whitebird.

Il avait fait quelques pas sur le pont, lorsqu’il distingua 
une petite forme humaine attachée demi nue au pied du mât 
de misaine. C’était un enfant qui pouvait avoir une douzai
ne d’années. Il était maigre comme un oiseau déplumé et tout 
son dos était strié-de marques sanglantes. On ne voyait pas 
son visage, mais ses cheveux formaient une masse rouge qui 
retombait sur ses épaules minces et parsemées de taches de 
rousseur. Robinson ralentit le pas en le voyant.

— C’est Jean, notre mousse, lui dit le commandant.
Puis il se tourna vers Joseph.
— Qu’a-t-il encore fait?
Aussitôt une face rougeaude coiffée d’une toque de cui

sinier surgit de l’écoutille de la cambuse, comme un diable 
qui sort d’une boîte.

— Je ne peux rien en tirer, dit le maître coq. Ce matin il 
m’a gâté un pâté de poule en le salant trois fois par distrac
tion. Il a eu ses douze coups de garcette. Il en aura d’autres 
s’il n’apprend pas à faire attention.

Et la tête disparut aussi soudainement qu’elle avait sur
gi-

— Détache-le, dit le commandant au second. Il faut qu’il 
nous serve au carré.

Robinson déjeuna avec le commandant et le second. Il 
n’entendit plus parler de Vendredi qui devait manger avec 
l’équipage. Il eut du mal à venir à bout des terrines et des 
viandes en sauce, violemment épicées, dont on remplit plu
sieurs fois son"assiette. Il n’avait plus l’habitude de ces nour
ritures lourdes et indigestes, lui qui ne mangeait plus que des 
choses légères, fraîches et naturelles depuis si longtemps.

C’était le mousse Jean qui servait à table, à demi enfoui 
dans un immense tablier blanc. Robinson chercha son regard

159



го погляд з-під скуйовдженого рудого волосся, але той так 
побоювався зробити якусь недоречність, що, здавалося, 
зовсім його не помічав. Капітан поводився похмуро та мов
чазно. Бесіду підтримував Джозеф, який роз’яснював Ро- 
бінзонові новітні досягнення парусної техніки та науки 
мореплавства.

Після обіду Хантер пішов до своєї каюти, а Джозеф 
супроводив Робінзона на капітанський місток. Він хотів 
показати йому нещодавно впроваджений навігаційний 
прилад, секстант, котрим користувалися для визначення 
висоти сонця над горизонтом. Уважно слухаючи захоплені 
пояснення Джозефа, Робінзон із задоволенням маніпулю
вав красивою штучкою з бронзи, червоного дерева та сло
нової кості, котру вийняли з футляра.

Потім Робінзон пішов на палубу відпочити, за звич
кою, після обіду. Верхівка щогли з марсовою площадкою 
описувала над ним неправильні кола у синьому небі, де 
вже проступив напівпрозорий серп місяця. Повернувши 
голову, він міг побачити Сперанцу — смугу світлого піска, 
пишну зелень, а далі — хаотичне нагромадження скель.

Саме тоді він зрозумів, що ніколи не залишить Сперан
цу. Цей «Білий птах» з людьми прибув зі світу цивілізації, 
куди йому не хотілося повертатися. Він відчував себе мо
лодим, красивим та сильним — за умови, що залишиться 
на Сперанці з П’ятницею. Навіть не підозрюючи про те, 
Хантер і Джозеф повідомили його, що він вже дожив до 
п’ятдесяти років. Якщо він поїде з ними, то перетворить
ся на старця з сивим волоссям, зі шляхетною постаттю, і 
стане таким же грубим та злим, як вони. Ні, він залиши
ться вірним новому життю, до якого його прилучив П’ят
ниця.

Коли він сповістив моряків про своє рішення залиши
тися на острові, тільки Джозеф виявив подив. Хантер ли
ше холодно посміхнувся. В глибині душі його, може, 
навіть потішила звістка, що не треба брати на борт двох 
додаткових пасажирів, бо на кораблі дуже тісно і всі місця 
вже розподілено.

— Я сприйняв усю провізію та золото, що ми зібрали, 
як ваш великодушний дар, — чемно сказав він Робінзо-
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sous la masse de ses cheveux fauves, mais il était si absorbé 
par sa peur de commettre quelque maladresse qu’il parais
sait ne pas le voir. Le commandant était sombre et silencieux. 
C’était Joseph qui entretenait la conversation en expliquant 
à Robinson les dernières acquisitions de la technique de la 
voile et de la science de la navigation.

Après le déjeuner, Hunter se retira dans sa cabine, et 
Joseph entraîna Robinson sur la passerelle de commande
ment. Il voulait lui montrer un instrument récemment intro
duit dans la navigation, le sextant, qui servait à mesurer la 
hauteur du soleil au-dessus de l’horizon. Tout en écoutant la 
démonstration enthousiaste de Joseph, Robinson manipula 
avec plaisir le bel objet de cuivre, d’acajou et d’ivoire qui 
avait été extrait de son coffret.

Ensuite Robinson alla s’étendre sur le pont pour faire la 
sieste comme il en avait l’habitude. Au-dessus de lui, la 
pointe du mât de hune décrivait des cercles irréguliers dans 
un ciel parfaitement bleu où s’était égaré un croissant de lune 
translucide. En tournant la tête, il voyait Speranza, une ban
de de sable blond, puis un amas de verdure, enfin l’en
tassement du chaos rocheux.

C’est alors qu’il comprit qu’il ne quitterait jamais l’île. 
Ce Whitebird avec ses hommes, c’était l’envoyé d’une civi
lisation où il ne voulait pas retourner. Il se sentait jeune, beau 
et fort à condition de demeurer à Speranza avec Vendredi. 
Sans le savoir, Joseph et Hunter lui avaient appris que, pour 
eux, il avait cinquante ans. S’il s’en allait avec eux, il serait 
un vieil homme aux cheveux gris, à l’allure digne, et il de
viendrait bête et méchant comme eux. Non, il resterait fidè
le à la vie nouvelle que lui avait enseignée Vendredi.

Lorsqu’il fit part de sa décision de demeurer sur l’île, seul 
Joseph manifesta de la surprise. Hunter n’eut qu’un sourire 
glacé. Au fond il était peut-être soulagé de n’avoir pas deux 
passagers supplémentaires à embarquer sur un navire étroit 
où la place était chichement distribuée.

— Je considère tout le ravitaillement et l’or que nous 
avons embarqués, comme l’effet de votre générosité, lui dit-

161



нові. — На пам’ять про наше перебування на Сперанці 
дозвольте подарувати вам ялик, котрим ми користаємося 
для визначення місця перебування, він у нас зайвий, крім 
належних двох рятувальних шлюпок.

Це був легкий, остійний човен, ідеальний для одної- 
двох осіб у добру погоду. Він дуже влучно замінив би ста
ру пірогу П’ятниці. Саме у цім човні Робінзон зі своїм 
приятелем надвечір повернувся до острова.

Ступивши знову на свою землю, Робінзон відчув величе
зне полегшення. «Білий птах» і його люди внесли розлад та 
розгардіяш на щасливий острів, де він мав ідеальне життя з 
П’ятницею. Але яке це мало значення? З першим ранковим 
промінням англійський корабель підійме якір та повернеть
ся на своє місце в цивілізованому світі. Робінзон дав зрозу
міти капітанові, що не бажав би, щоб існування та місцезна
ходження його острова на карті було розкрито екіпажем 
«Білого птаха». Капітан пообіцяв, і Робінзон знав, що він 
дотримається цієї умови. На Робінзона і П’ятницю чекали 
ще довгі та чудові роки самотності.

* * *

Зоря ще ледь жеврілала, коли Робінзон зліз зі своєї ара
укарії. Він не любив смутні та бляклі години перед схо
дом сонця, і в нього була звичка прокидатися з першим 
промінням. Щодо П’ятниці, той завжди любив поспати 
трохи довше. Але в цю ніч Робінзон спав погано. Без сум
ніву, цей нелегкотравний обід, що подали йому на «Біло
му птахові>>, ці м’ясні страви, соус, вино, були винні у то
му, що сон його був важкий, повний кошмарів і раз у раз 
зненацька уривався.

Він трохи пройшовся пляжем. Як він і сподівався, 
«Білий птах» зник. Вода здавалася сірою, небо — безбар
вним. Рясна роса обтяжувала рослини. Птахи мертво 
мовчали. Робінзон відчув, як його охоплює глибокий сму
ток. За кілька хвилин, найбільше за годину сонце зійде
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il courtoisement. En souvenir de notre passage à Speranza, 
permettez-moi de vous offrir notre petite yole de repérage qui 
s’ajoute inutilement à nos deux chaloupes de sauvetage ré
glementaires.

C’était un canot léger et de bonne tenue, idéal pour un 
ou deux hommes par temps calme. Il remplacerait avantageu
sement la vieille pirogue de Vendredi. C’est dans cette em
barcation que Robinson et son compagnon regagnèrent l’île 
comme le soir tombait.

En reprenant pied sur ses terres, Robinson éprouva un 
immense soulagement. Le Whitebird et ses hommes avaient 
apporté le désordre et la destruction dans l’île heureuse où 
il avait mené une vie idéale avec Vendredi. Mais qu’impor
tait? Aux premières lueurs de l’aube, le navire anglais lève
rait l’ancre et reprendrait sa place dans le monde civilisé. 
Robinson avait fait comprendre au commandant qu’il ne sou
haitait pas que l’existence et la position de son île sur la carte 
fussent révélées par l’équipage du Whitebird. Le comman
dant avait promis, et Robinson savait qu’il respecterait son 
engagement. Robinson et Vendredi avaient encore de belles 
et longues années de solitude devant eux.

* # *

L’aube était pâle encore quand Robinson descendit de son 
araucaria. Il détestait les heures tristes et blêmes qui précé
dent le lever du soleil, et il avait l’habitude d’attendre ses 
premiers rayons pour se lever. Quant à Vendredi, il faisait 
toujours la grasse matinée. Mais cette nuit-là, il avait mal 
dormi. C’était sans doute ce repas indigeste qu’il avait pris 
à bord du Whitebird, ces viandes, ces sauces et ce vin qui 
lui avaient donné un sommeil lourd, entrecoupé de réveils 
brusques et de cauchemars.

Il tit quelques pas sur la plage. Comme il s’y attendait, 
le Whitebird avait disparu. L’eau était grise et le ciel déco
loré. Une rosée abondante alourdissait les plantes. Les 
oiseaux observaient un silence de mort. Robinson sentit une 
grande tristesse l’envahir. Dans quelques minutes, dans une
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та поверне життя і радість всьому острову. В очікуванні 
цієї миті Робінзон вирішив піти подивитись, як П’ятни
ця спить у своєму гамаку. Він не збирався будити його, 
хотів тільки заспокоїтися у його присутності...

Гамак був порожній. Ще дивніше було те, що зникли 
також і ті дрібні предмети, котрими П’ятниця скрашував 
години сієсти: дзеркальця, сопілки, сарбакани, стрілки, 
пір’я, м’ячики та інше. І кізка Анда зникла теж. Раптом 
панічний ляк охопив Робінзона. А що, як П’ятниця по
плив на «Білому птахові»? Він помчався до пляжу: ялик 
і стара пірога були на місці, витягнуті на сухий пісок. Як
що б П’ятниці заманулося повернутись до англійської 
шхуни, він позичив би один з човнів та кинув у морі або 
втягнув на борт. Нащо йому було робити цю нічну подо
рож уплав?

Тоді Робінзон заходився прочісувати острів, гукаючи 
П’ятницю. Він пробіг від одного пляжу до другого, від 
мису до дюн, від лісу до болота, від хаосу скель до луки, 
у все сильнішому відчаї, спотикаючись та лементуючи, і 
все більш пересвідчувався, що П’ятниця зрадив його і по
кинув. Але чому, чому?

Тоді він пригадав, як захоплювався П’ятниця прекрас
ним білим кораблем, і який щасливий він був, розгойду
ючись та сміючись, стрибаючи з одної реї на другу висо
ко над хвилями. Так, саме так воно і було: П’ятницю 
спокусила ця нова іграшка, чудовіша за всі ті, що він сам 
майстрував на острові.

Бідолашний П’ятниця! Бо Робінзон згадав також те, 
що розповів йому Джозеф, помічник капітана, — жахливі 
подробиці торгівлі неграми, що здійснювалася між Аф
рикою та бавовняними плантаціями Америки. Без сумні
ву, наївного індіанця вже кинуто на дно трюму «Білого 
птаха», закутого у рабські кайдани...

Робінзон знемагав від душевного болю. Він продов
жив пошуки, але знаходив лише дорогі сувеніри, що 
збільшували його страждання — еолову арфу і повітря
ного змія, поламаних людьми з «Білого птаха», а потім 
він раптом ступив на щось тверде. Це був нашийник Тен-
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heure au plus, le soleil se lèverait et rendrait la vie et la joie 
à toute l’île. En attendant, Robinson décida d’aller regarder 
Vendredi dormir dans son hamac. Il ne le réveillerait pas, 
mais sa présence le réconforterait.

Le hamac était vide. Ce qui était plus surprenant, c’était 
la disparition des menus objets dont Vendredi agrémentait ses 
siestes, miroirs, flageolets, sarbacanes, fléchettes, plumes, 
balles, etc. La chevrette Anda avait disparu, elle aussi. Une 
peur panique envahit brusquement Robinson. Et si Vendredi 
était parti avec le Whitebird? Il courut vers la plage : la yole 
et la vieille pirogue étaient là, tirées sur le sable sec. Si 
Vendredi avait voulu rejoindre la goélette anglaise, il aurait 
emprunté l’une de ces deux embarcations et il l’aurait aban
donnée en mer ou hissée à bord. Pourquoi aurait-il lait cette 
traversée nocturne à la nage?

Alors Robinson commença à battre toute l’île en appe
lant Vendredi. 11 courut d’une plage à l’autre, des falaises aux 
dunes, de la forêt aux marécages, du chaos rocheux aux prai
ries, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus 
en plus convaincu que Vendredi l’avait trahi et abandonné. 
Mais pourquoi, pourquoi?

Alors il se souvint de l’admiration de Vendredi pour le 
beau bateau blanc, et comme il se balançait heureusement en 
riant d’une vergue à l’autre au-dessus des flots. C’était cela : 
Vendredi avait été séduit par ce nouveau jouet, plus magni
fique que tous ceux qu’il avait construits lui-même dans l’île.

Pauvre Vendredi! Car Robinson se souvenait aussi des 
horribles détails que Joseph, le second, lui avait donnés sur 
la traite des Noirs qui se pratiquait entre l’Afrique et les 
plantations de coton d’Amérique. Sans doute le naïf Indien 
était-il déjà au fond de la cale du Whitebird, dans les fers 
des esclaves...

Robinson était accablé de douleur. Il continuait ses recher
ches, mais il ne trouvait que des souvenirs qui achevaient de 
lui crever le cœur, la harpe éolienne et le cerf-volant, brisés 
par les hommes de la goélette, et tout à coup il sentit quel
que chose de dur sous ses pieds. C’était le collier de Tenn, 
rongé par les moisissures. Alors Robinson appuya son front
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на, вкритий цвіллю. Тоді Робінзон притулився чолом до 
стовбура евкаліпта і заридав так, що серце краялось.

Коли він підвів голову, то помітив за кілька метрів від 
себе з півдюжини грифів, що стежили за ним своїми чер
воними жорстокими очиськами. Робінзону хотілося вмер
ти, грифи це відгадали, але всеж таки він не бажав, щоб 
його тіло роздерли стерв’ятники. Він згадав про глибини 
печери, де проводив стільки добрих годин. Зрозуміло, вхід 
до великої порожнини був закупорений вибухом, але йо
му здавалося, що він став тепер таким маленьким, таким 
слабким та мізерним, що вже напевно зуміє відшукати 
прохід, якусь щілину між тими уламками, що нападали 
там. І тоді він спуститься саме на дно діри, де так тепло й 
тихо, і згорнеться, поклавши голову на коліна, схрестив
ши ноги, і забуде про все, засне навік у схованці, подалі 
від грифів та іншого звіра.

Отже, він попрямував неквапним кроком до того хао
тичного нагромадження скель, що утворилося на місці пе
чери. Добряче пошукавши, він дійсно знайшов отвір, вузь
кий, як кошачий лаз, але Робінзон у такому глибоко 
пригніченому стані був певний, що зможе просковзнути 
туди. Він просунув усередину голову, щоб спробувати роз
дивитися, чи дійсно цей прохід веде на дно печери. В цей 
момент він почув, як щось заворушилося усередині. По
котився камінець. Робінзон відскочив. Якесь тіло застря
ло у проході і смикалося, щоб визволитись. І ось перед 
Робінзоном стоїть дитя, прикриваючи обличчя правицею, 
щоби захиститися від світла — чи в предбаченні ляпаса. 
Робінзон був приголомшений.

— Хто ти? Що ти тут робиш? — спитав він.
— Я — юнга з «Білого птаха», — відповів хлопчик. — 

Я хотів утекти з того корабля, мені там було погано. Вчора, 
коли я прислуговував за столом у капітана, ви з такою доб
ротою дивилися на мене! Потім я почув, що ви не від’їж
джаєте. І я вирішив сховатися на острові і залишитися 
з вами.

— А П’ятниця? Ти бачив П’ятницю? — настійливо до
питувався Робінзон.

— Зрозуміло! Цієї ночі я прокрався на палубу і хотів 
стрибнути у воду, щоб спробувати дістатися до берега пла-
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contre le tronc d’un eucalyptus, et il pleura toutes les lar
mes de son corps.

Quand il releva la tête, il vit à quelques mètres de lui une 
demi-douzaine de vautours qui l’observaient de leurs petits 
yeux rouges et cruels. Robinson voulait mourir, les vautours 
l’avaient deviné, mais justement, il ne voulait pas que son 
corps fût déchiqueté par les charognards. Il se souvint du 
fond de la grotte où il avait passé de si bonnes heures. Sans 
doute l’explosion avait bouché l’entrée de la grande caver
ne, mais il se sentait si diminué, si faible et rapetissé qu’il 
était bien sûr de trouver un passage, une fente entre deux 
blocs. Alors il descendrait tout au fond du trou qui était doux 
et tiède, il s’accroupirait, la tête sur les genoux, les pieds 
croisés, et il oublierait tout, il s’endormirait pour toujours à 
l’abri des vautours et des autres animaux.

Il s’achemina donc à petits pas vers le chaos rocheux qui 
se dressait à la place de la grotte. A force de chercher, il 
trouva en effet une ouverture étroite comme une chatière, 
mais il était tellement recroquevillé par le chagrin qu’il était 
sûr de pouvoir s’y glisser. Il passa la tête à l’intérieur pour 
essayer de voir si le passage conduisait bien au fond de la 
grotte. A ce moment-là il entendit quelque chose qui remuait 
à l’intérieur. Une pierre roula. Robinson recula. Un corps 
obstrua la fente et s’en libéra par quelques contorsions. Et 
voici qu’un enfant se tenait devant Robinson, le bras droit 
replié sur son front pour se protéger de la lumière ou en pré
vision d’une gifle. Robinson était abasourdi.

— Qui es-tu? Qu’est-ce que tu fais là? lui demanda-t-il.
— Je suis le mousse du Whitebird, répondit l’enfant. Je 

voulais m’enfuir de ce bateau où j ’étais malheureux. Hier 
pendant que je servais à la table du commandant, vous 
m’avez regardé avec bonté. Ensuite j ’ai entendu que vous ne 
partiez pas. J’ai décidé de me cacher dans F île et de rester 
avec vous.

— Et Vendredi? As-tu vu Vendredi? insista Robinson.
—Justement! Cette nuit, je m’étais glissé sur le pont et

j ’allais me mettre à l’eau pour essayer de nager jusqu’à la
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вом, та бачу, що до борта пристає чоловік у пірозі. Це був 
ваш слуга-метис. Він піднявся на борт з маленькою білою 
кізкою. Він увійшов до помічника капітана, а той немов 
чекав на нього. Я зрозумів, що він залишиться на кораблі. 
Тоді я доплив до піроги і вліз у неї. І я вигрібав аж до 
самого пляжу.

— Ось чому обидва човни на місці! — вигукнув Робі- 
нзон.

— Я сховався у скелях, — вів далі юнга. — Тепер 
«Білий птах» пішов без мене, а я буду жити з вами!

— Підемо зі мною, — сказав Робінзон.
Він узяв юнгу за руку і, огинаючи розкидане каміння, 

почав підійматися схилом, що тягнувся до верхівки ске
лястого гребня, пануючого над хаосом. На півдорозі він 
зупинився і роздивився свого нового друга. Несміла по
смішка осіяла худорляве личко, обсипане ластовинням. Ро
бінзон розтис руку і подивився на руку хлопчика, яку три
мав. Вона була тонка, слабка, але загрубіла від тяжкої 
корабельної роботи.

З висоти скелястого гребня було видно весь острів, ще 
сповитий вранішнім туманом. На березі ялик та пірога по
чинали розвертатися, бо їх підіймали хвилі припливу. Ду
же далеко на півночі можна було розрізнити білу плямку, 
що бігла до горизонту — «Білого птаха».

Робінзон простягнув руку у її напрямку.
— Подивись на неї гарненько, — сказав він. — Може 

статися, що ти ніколи більше такого не побачиш — ко
рабля біля берегів Сперанци.

Крапка мало-помалу зменшувалася. Нарешті, вона зни
кла зовсім. І тоді зійшло сонце. Затріщали цикади. Чайка 
впала на воду і злетіла догори, плещучи крилами, з ма
ленькою рибкою у дзьобі. Квіти один за одним відкрива
ли свої вінчики.

Робінзон відчув, як життя та радість проникають в йо
го душу і розростаються. П’ятниця навчив його простого 
життя, потім він пішов. Але Робінзон не був самотній. 
У нього тепер був маленький братик, чиє волосся — таке 
ж руде, як його власне — вже палало на сонці. Вони вига
дають нові ігри, нові пригоди, нові перемоги. Почнеться
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plage, quand j ’ai vu un homme aborder en pirogue. C’était 
votre serviteur métis. Il est monté à bord avec une petite 
chèvre blanche. Il est entré chez le second qui paraissait l’at
tendre. J’ai compris qu’il resterait sur le bateau. Alors j ’ai 
nagé jusqu’à la pirogue et je me suis hissé dedans. Et j ’ai 
pagayé jusqu’à la plage.

. —C’est pour cela que les deux bateaux sont là! s’excla
ma Robinson.

— Je me suis caché dans les rochers, poursuivait le mous
se. Maintenant le Whitebird est parti sans moi, et je vivrai 
avec vous!

— Viens avec moi, lui dit Robinson.
Il prit le mousse par la main, et, contournant les blocs, il 

commença à gravir la pente menant au sommet du piton ro
cheux qui dominait le chaos. Il s’arrêta à mi-chemin et re
garda son nouvel ami. Un pâle sourire éclaira le visage mai
gre, semé de tâches de rousseur. Il ouvrit la main et regarda 
la main qui y était blottie. Elle était mince, faible, mais la
bourée par les travaux grossiers du bord.

Du haut du piton rocheux, on voyait toute l’île qui était 
encore noyée dans la brume. Sur la plage, le canot et la pi
rogue commençaient à tourner, atteints par les vagues de la 
marée montante. Très loin au nord sur la mer, on distinguait 
un point blanc qui fuyait vers l’horizon : le Whitebird.

Robinson tendit le bras dans sa direction.
— Regarde-le bien, dit-il. Tu ne verras ^eut-être jamais 

plus cela : un navire au large des côtes de Speranza.
Le point s’effaçait peu à peu. Enfin il disparut. C’est alors 

que le soleil se leva. Une cigale chanta. Une mouette se laissa 
tomber sur l’eau et s’éleva à grands coups d’ailes, un petit 
poisson dans le bec. Les fleurs ouvraient leurs calices, les 
unes après les autres.

Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le 
regonflaient. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis 
il était parti. Mais Robinson n’était pas seul. Il avait main
tenait ce petit frère dont les cheveux — aussi rouges que les 
siens — commençaient à flamboyer au soleil. Ils invente
raient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvel-
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зовсім нове життя, таке ж прекрасне, як острів, що про
кидається від сну в тумані під їхніми ногами.

— Як тебе звуть? — спитав юнгу Робінзон.
— Мене звуть Жан Нельяпаєв. Я народився в Есто

нії, — додав він, немов перепрошуючи за таке складне 
ім’я.

— Тепер, — сказав Робінзон, — тебе будуть звати Не
ділею. Це — святковий день, призначений для сміху та 
ігор. І для мене ти завжди будеш — дитя неділі.



les victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi 
belle que P île qui s’éveillait dans la brume à leurs pieds.

— Comment t’appelles-tu? demanda Robinson au mousse.
— Je m’appelle Jean Neijapaev. Je suis né en Estonie, 

ajouta-t-il comme pour excuser ce nom difficile.
— Désormais, lui dit Robinson, tu t’appelleras Dimanche. 

C’est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi tu 
seras pour toujours l’enfant du dimanche.
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