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ЧАСТИНА ПЕРША 

Світло падало у простору майстерню крізь відкритий 
у стелі просвіт. Це був широкий чотирикутник блискучого, 
синявого сяйва, ясний отвір у безкрайню далечінь бла
киті, де прудко линули птахи. 

Проникнувши у високу сувору й задрапіровану кім
нату, радісне небесне проміння блякло, ніжні шала, за
синало на тканин·ах, зникало в портьєрах, ледве освітлюю
чи темні кутки, де тільки позолочені рами виблискували 
огнями. Тиша і сон, здавалось, оселились всередині, тиша, 
властива приміщенню художника, де людина .щось тво-
рить. В цих стінах, де витає думка, де вона кипить, ви
снажується в шалених зусиллях, все здається стомленим, 

пригніченим, як тільки ця думка заспокоюється. Все 
здається мертвим після цих криз життя, і все спочиває
меблі, тканини, великі недокінчені постаті знаменитих 
людей на полотнах, немовби усе приміщення перейнялося 
втомою господаря, немовби воно страждало з ним, беручи 
участь у поновлюваній щодня боротьбі. Невиразний дур
манний запах фарби, скипидару й тютюну наповнював 
кімнату, проймаючи крісла та килими, і ніщо не пору
шувало в ній глибокоі тиші, крім жвавих, коротких кри
ків ластівок, що літали над відчиненим вікном, та про
тяжного, невиразного гомону Парижа, ледве чутного над 
дахами. Ніщо не порушуваЛ0 спокою, тільки хмаринки 
синюватого диму одна по одній здіймались до стелі за 
кожним спалахом сигарети, що її поволі, не випускаючи 
з рота, курив Олів'є Бер'тен, JІежачи на дивані. 
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Втупивши погляд У далечінь, він шукав сюжету для 
нової картини. Над чим він буде працювати? Про це він 
нічого не знав. До того ж він був нерішучим, не'Впооне
ним у собі митцем, і його нерішуче натхнення невпинно 
вагалось між різноманітними проявами мистецтва. Бага
тий, уславлений, він на схилі свого життя, впізнавши всі 
почесті, лишився людиною, що не знала ще твердо, до 
якого ідеалу простувала. Він був прихильником Римської 
школи, захисником її традицій і відтворював, як і біль
шість до нього, великі історичні події, а потім, модерні
зуючи свої прагнення, почав малюват.и живих лкщей, ли
шившись, проте, вірним класичним зразкам. Розумний і 
захоплений своєю справою, упертий працівник і мрійник, 
закоханий у своє мистецтво, яке він чудово розумів, 
Бертен дос.яг, завдяки витонченості свого розуму, висо
кого рівня виконання й велико! майстерності, що була 
породжена частково його шуканмями та опробами працю
вати в різних жанрах. Можливо також, що несподіване 
визнання світом його вишуканих, витончених, бездоганних 
творів вплинуло на його вдачу, l'Ie дозволивши йому стати 
таким, яким він міг бути за інших обставин. З часу тріум
фального дебюту бажання подобатись ніколи не залиша
ло його, хоч він цього й не помічав, міняло потай йогс 
шляхи й знесилювало переконання. Це бажання подоба
тись, до речі, виявлялось у нього в найрізноманітніших 
формах і дуже сприяло його славі. 

Вишуканість його манер, всі звички його життя, тур
боти про свою зовнішність, давня репутація сильної та 
вправної людини, фехтувальника й верхівця, надавали 
його всезростаючій славі ще більшої популярності. !Після 
«Клеопатри» - першого полотна, що прославило його в 
свій час, Париж раптом в нього закохався, визнав його 
та привітав, і він зненацька став одним з тих блискучих 
світових художників, яких можна зустріти на прогулянці 
в лісі 1, про яких сперечаються салони і яких ще змолоду 
приймають в інститут 2. Він увійшов у світ слави перемож
цем, визнаним цілим містом. 

Так, голублячи та пестячи, вела його доля до набли-

1 Л і с - мається на увазі Булонський ліс, який розташований 
між Парижем і річкою Булонь. 

• Інститут Франції, що об'єднує 5 академій: (французьку, ху
дожнь~ї літератури, моральних і політичних наук, природничих 
наук 1 мистецтва). 
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ження старості. Отож, під впливом чудового дня, подих 
якого доносився з вулиці, він шукав поетичного сюжету. 
Трохи обважнілий від сигарети й сніданку, він мріяв, вту
пивши погляд У простір, креслячи в блакиті мінливі по
статі граціозних жінок на лісовій стежці або на тротуарах 
міста, закоханих жінок на березі річки - всі ті любовні 
фантазії, що тішили його думку. Мінливі образи вимальо
вувались на небі, неясні й рухливі в його барвистих галю
цинаціях, а ластівки, розрізаючи простір невпинним по
льотом, подібним до польоту стріл, немовби хотіли стерти 
ці образи, перекреслюючи Їх помахами крил. 

Він нічого не знаходив. Всі виникаючі постаті нагаду
вали щось ним уже створене, всі жінки, які з'являлись, 
були доньками чи сестрами тих, які вже породила його 
артистична фантазія, і страх, ще невиразний, але ось уже 
llілий рік невідступний, страх перед тим, що він вичер
пався, замкнув коло своїх сюжетів, витратив своє на
тхнення, цей страх ставав дедалі виразнішим у цьому 
огляді, у неспроможності мріяти про нове й з,находити 
невідоме. 

Він мляво підвівся, щоб подивитись, чи не зна,йдеться 
в його папках серед залишених ескізів чогось такого, що 
збудить у нього якусь ідею. 

Пихкаючи димом, він почав перегортати ескізи й ма
люнки, які ховав під замком у великій старовинній шафі; 
але це марне шукання швидко набридло йому, і він з 
гнітючим почуттям на серці кинув сигарету, засвистів мод
ну вуличну пісеньку і, нагнувшись, взяв з-під стільця 
важкі гантелі. 

Відхиливши другою рукою завіску, що закривала дзер
кало, яким він контролював вірність поз, перевіряв пра
вильність зображення, він став проти нього й почав жонг
лювати, не зводячи з себе погляду. 

В майстернях ,він уславився СВQЄЮ силою, а у вишука
ному товаристві своєю красою. Тепер літа гнітили його 
й обтяжували. Високий, кремезний, широкогрудий, він 
мав уже черевце, як старий борець, дарма що вправляв
ся щодня шпагою і їздив верхи. Голова його ще зберігала 
свою колишню, хоч уже трохи змарнілу красу. Сиве волос
ся, шорстке й коротке, оживляло його чорні очі під густи
ми сивими бровами. Густі вуса, вуса старого солдата, 
лишились майже чорними, надаючи його обличчю харак
теру виключної енергії та гордощів. 
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Стоячи перед дзеркалом і тримаючи в мускулястих 
руках гантелі, він робив ними різні вправи і вдоволеним 
поглядом стежив за спокійним і могутнім напруженням 
м'язів. 

Раптом у дзеркалі, де відбивалась уся його майстерня, 
він побачив, як заворушилась портьєра, потім з'явилась 
жіноча голівка, тільки голівка, яка розглядала кімнату. 

Голос позад нього спитав: 
- Ви тут? 
Він відповів: 
- Тут,- і обернувся. Потім, кинувши гантелі на ки

лим, він швидко підбіг до дверей, намагаючись показати 
легкість своїх рухів. 

Увійшла жінка в світлій сукні. Привітавшись, вона 
сказала: 

- Ви займаєтесь спортом? 
- Еге Ж,- відповів він,- я 'пишався тут, як павич, 

а мене й спіймали на злочині. 
Вона засміялась і пояснила: 
- Вашого конс'єржа на місці не було, та я знаю, 

що ви завжди в цей час самі, і зайшла без попередження. 
Він дивився на неї. 
- Чорт забери! Яка ви чарівна! ЯК чудово! 
- Атож, у мене сукня пошита з тонким смаком. Гар-

на, як по-вашому? 
- Чарівна, дуже чарівна. Треба сказати, що зараз 

добре розуміються на тонкощах туалету. 
Він ходив круг неї, гладив рукою матерію, змінював 

кінчиками пальців стрій зборів, бо ж знався на уборах, 
як кравець; адже все своє життя він віддавав свою думку 
митця й фізичну силу, щоб відтворювати тонкими пенз
лями мінливі й вишукані моди, щоб виявити жіночу гра
цію, замкнену й полонену в панцирі оксамиту та шовку 
чи під снігом мережив. 

Зрештою, він сказав: 
- Дуже вдало. Вам личить надзвичайно. 
Вона приймала його захоплення, радіючи, що гарна 

подобається йому. 
Не молода вже, але ще вродлива, не дуже висока, 

трохи розповніла, але свіжа, у сяйві всього того, що 
надає принади сорокалітній жінці, вона нагадувала одну 
3 тих троянд, що довгий час цвітуть, аж поки, перецвів
ши, не втрачають свої пелюстки за одну годину. 
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Вона зберегла під білявим волоссям жваву й юну кра
су парижанок, що, не старіючись, носять у собі дивну 
силу життя, невичерпний запас опору, що двадцять років 
лишаються незмінні, непорушні, тріумфуючі, передусім 
дбають за своє тіло та зберігають здоров'я. 

Вона підняла вуаль і шепнула: 
- Та що ж, мене не поцілують? 
-- Я курив,- сказав він. 
- Феl - скривилась вона. 
Потім, простягаючи губи, сказала: 
- Тим гірше. 
Іхні уста зустрілись. 
Він взяв у неі парасольку і звичним для нього рухом 

скинув з неі жакет, швидко і впевнено. Потім вона сіла 
на диван, і він з цікавістю спитав: 

- А як почуває себе ваш чоловік? 
- Дуже добре. Він, певно, промовляє зараз у палаті. 
- 01 Про що ж саме? 
- Мабуть, про буряки та свиріпову олію, як завжди. 
Чоловік її, граф де-Гільруа, депутат від департаменту 

Ері, вибрав своїм фахом питання сільського господарства. 
Побачивши в кутку ескіз, їй невідомий, вона підійшла 

до нього і спитала: 
Це що таке? 

- Пастель, яку я почав, портрет княгині де-Понтев. 
- Знаєте,- сказала вона поважно,- коли ви знову 

почнете малювати жіночі портрети, я закрию вашу мнй
стерню. Бо надто добре знаю, до чого така робота при
зводить. 

- О! - промовив він,- двічі портрета Ані не ма
люють. 

- Сподіваюсь. 
Вона розглядала почату пастель, як жінка, що розу

міється на мистецтві. Відступила, підійшла, прикрила очі 
рукою, вибрала місце, звідки ескіз видно було в най
кращому освітленні, і висловила своє задоволення. 

- Дуже добре. Вам вдаються пастелі. 
Задоволений її словами, він пробурмотів: 
- Ви гадаєте? 
- Так, це особливе мистецтво, для нього треба мати 

тонкий смак. Воно не для малярів. 
Уже дванадцять років вона укріплювала в ньому на

хил до вишуканого мистецтва, поборювала його потяг до 
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простої дій~ності і з міркувань світської елегантності не
помітно штовхала його до ідеалу трохи манірної та штуч
ної краси. 

Вона спитала: 
- Яка ж вона з себе, ця княгиня? 
Він мусив розповісти їй, переходячи від туалета до 

зауважень про розум, безліч всіля,ких подробиць, тих дріб
них деталей, в яких кохається ревнива й тонка жіноча 
цікавість. 

І раптом питання: 
- А не кокетує вона з вами? 
Він засміявся і побожився, що ні. 
Тоді вона пильно на нього глянула, поклавши йому 

руки на плечі. Від при~трасті, вкладеної в це питання, її 
круглі зіниці тремтіли в блакитній оболонці, покрапленій 
дрібнесенькими чорними· цяточками, ніби бризками чор
нила. 

Вона знову прошепотіла: 
- Справді, вона не кокетує? 
- Та справді ж! 
Вона додала: 
- До речі, я й не турбуюсь. Тепер ви тільки мене 

любитимете. Кінець, кінець уже з іншими. Запізно, бідний 
друже. 

Його пройняло те легеньке болісне тремтіння, що тур
бує серце дозрілим чоловікам, коли їм нагадують про 
літа, і 'він пробурмотів: 

- Сьогодні, завтра, як і вчора, в житті моєму не було 
й не буде нікого, крім вас, Ані. 

Тоді вона взяла його за руки, і, вернувшись до дивана, 
посадила поруч з собою. 

Про що ви думали? 
-' Шукаю сюжет до картини. 
- Що саме? 
- Не знаю, бо ж шукаю. 
- А що ви цими днями робили? 
Він мусив їй розказати про всі візити, що мав, про 

обіди й вечірки, розмови й ,плітки. А втім, обоє вони ціка
вились цією одноманітною дріб'язковістю світського існу
вання. Дрібне суперництво, відомі чи тільки підозрю
вані зв'язки, готові, безліч разів переказані й чувані мір
кування про тих самих осіб, ті самі події й ті самі думки 
захоплювали й топили Їм розум у каламутній і неспокїИ-

10 



ній річці, що зветься паризьким життям. Знаючи всіх і 
скрізь буваючи, він, як художник, перед ким всі двері від
чинені, вона, як елегантна дружина консервативного депу
тата,- вони були натреновані в цьому спорті витонченої 
французької балаканини, банальної, ласкаво злосливої, 
марно дотепної, вульгарно вишуканої, що надає виключ
ної і вельми заздрої репутації тим, чий язик нагострився 
в цьому порожньому лихомовстві. 

- l\оли ви прийдете обідати? - спитала вона зне
нацька. 

- l\оли хочете. Призначіть день. 
- В п'ятницю. У мене буде герцогиня де-Мортмен. 

l\орбелі та Мюзадьє, святкуватимемо повернення мое! 
дівчинки, що сьогодні ввечері приїздить. Але мовчіть про 
це. Це секрет. 

- О, звичайно, я прийду. Дуже радий буду побачити 
Аннету. Вже три роки, як я її не бачив. 

- Правда! Три роки! 
Аннету виховували спочатку в Парижі, у батьків, але 

потім її пристрасно по.пюбила бабуся, пані Парадан, по
любила так, як може любити майже с.піпа, tTapa жінка, 
що жила весь час у маєтку свого зятя, в замку Ронсьєр, 
в Єрі. 

Стара жінка з кожним разом все довше та довше по
чала залишати дитину у себе, а що Гільруа майже поло
вину свого життя перебували в цьому маєтку, куди їх 
раз у раз кликали різні господарчі справи чи вибори, то 
врешті вони почали лише час од часу привозити дівчину 
до Парижа, та й сама ця дівчина більше вподобала вільне 
й рухливе сільське життя, ніж замкнуте життя в місті. 

Останні три роки вона ні разу не приїздила, бо графи
ня мліла тримати її віддалік, щоб не збуджувати у неї 
нових смаків до того дня, коли дівчина мала вступити 
у світ. Пані де-Гільруа послала до неї двох освічених ви
ховательок і частіше стала навідувати матір та дочку. 
До того ж Аннеті майже не можна було покинути замок 
через поганий стан здоров'я старої бабусі. 

l\олись Олів'є Бертен щороку їздив до Ронсьєра на 
півтора-два місяці, але вже три роки ревматизм гнав його 
на води в далекі міста, де в ньому прокидалась така лю
бов до Парижа, що, вертаючись, він не міг з нього знов 
виїздити. 

Дівчина повинна була приїхати тільки восени, але у 
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батька раптом виник план одружити її, і він ЇЇ викликав, 
тоб зразу ж познайомити з призначеним їй нареченим, 
ма'р,кізом де-Фарандаль. Проте цей план тримали в таєм
ниці, і пані де-Гільруа довірила його тільки Олів'є Бер
тенові. 

Тому він спитав: 
- Виходить, чоловік ваш думки своєї не кинув? 
- Атож, і думка, здається мені, дуже блискуча. 
Потім вони заговорили про інше. 
Вона знову вернулась до мистецтва й умовляла його 

намалювати Христа. Він ухилявся, доводячи, що картин 
таких уже досить на світі, але вона відстоювала своє, 
уперто й нетерпляче. 

- О, коли б я вмі.'1а малювати, то показала б вам 
свій задум; це було б щось нове й сміливе. його знімають 
з хреста, і той, що руки йому від цвяхів одірвав, не вдер
жав тіла. Воно падає просто на юрбу, що звела руки, щоб 
схопити його й підтримати. Розумієте? 

Так, він розумів, навіть знаходив цей задум оригіналь
ним, але зраджувати своїх нових прагнень не хотів; і по
мітивши, що подруга його лежить на дивані, звісивши 
ніжку в елегантному черевичку та прозорій панчасі, крізь 
яку він бачив майже голе тіло, крикнув: 

- Стривайте, ось що треба малювати, ось де життя: 
жіноча ніжка край сукні! В неї все можна вкласти
істину, бажання й поезію. Що є привабливішого, ~ращого 
за жіночу ніжку, і, до того ж, яка таємниця; вона схована, 
її не бачиш, але почуваєш під тканиною! 

Сівши по-турецькому долі, він зняв черевичка, і ніж
ка, звільнившись від шкіряного футляра, заворушилась, 
як жваве звірятко, само дивуючись з своєї волі. 

Бертен повторював: 
- ЯК це тонко, як це вишукано і разом з тим вираз

но,- виразніше за руку. Покажіть свою руку, Ані! 
На ній були довгі, аж по лікті рукавички. Знімаючи 

одну з них, вона взяла її вгорі за край і хутко спустила, 
вивернувши, мов зміїну шкіру. І з'яви,1ІаСЬ бліда, повна, 
округла рука, яка швидко звільнилась від покриття, наво
дячи на думку про довершену, сміливу голизну. 

Потім вона простягла руку, зігнувши вниз кисть. 
Персні блищали на її білих пальцях, а рожеві довгі нігті 
здавались пазурами, що Їх випустила в любовному захоп
ленні ця мила жіноча лапка. 
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Олів'є Бертен ніжно тримав її в своїй руці, милуючись. 
Він грався її пальцями, мов живими цяцьками, і казав: 

- Яка це втішна річ! Яка втішна! Яка ця маленька. 
мила частина тіла розумна та спритна! Все, що хочеш, 
вона робить - книжки, мережива, будинки, піраміди, ло
комотиви, тістечка, а часом - дарує пестощі, і це най
краща її робота. 

Він знімав один по одному персні, а коли упала й 
золота тоненька обручка, прошепотів посміхаючись: 

- Закон. Вшануймо. 
- Дурень! - трохи ображено сказала вона. 
у нього завжди був нахил поглузувати, той францу

зький нахил, що надає видимої іронії найсерйознішим 
почуттям, і він часто смути в її мимоволі, не вміючи збаг
нути тонких жіночих особливостей, відрізняти межі свя
щенних, як він казав, ділянок. Найбільше вона гнівалась, 
коли він трохи хвалькувато й фамільярно говорив про 
їхній довгий зв'язок, називаючи його найкращим зразком 
любові дев'ятнадцятого віку. 

Помовчавши, вона спитала: 
- Поведете мене й Аннету до вернісажу? 
- Звичайно. 
Тоді вона спитала його про найкращі картини на май

бутній виставці, що мала відкритись через півмісяця. 
Але зненацька, може згадавши, що їй треба кудись 

піти, вона промовила: 
- Ну, давайте черевика. Я йду. 
Він мрі,йно грався легеньким взуттям, крутячи його 

неуважно в руках. 

Він нахилився, поцілував ногу, що, здавалось, пливла 
між сукнею та килимом і вже не ворушилась, прохолонув
ши трохи на повітрі, потім узув її; і пані де-Гільруа, під
вівшись, п-ідійшла до столу, де біля чорнильниці, в якій, 
як це водиться у художників, висохло чорнило, купою ле
жали папери, розпечатані листи, давні й нові. Вона 3 
цікавістю дивилас~ на папери, брала їх, піднімала, щоб 
побачити, що є підсподом. 

Він сказав, підійшовши до неї: 
- Ви порушуєте мій безлад. 
Не відповідаючи, вона спитала: 

А хто це хоче купити ваших «Купальниць»? 
Американець якийсь, не знаю його. 
А ви домовились відносно «Вуличної співачки»? 
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- Так. Десять тисяч. 
- Добре зробили. Картина мила, але !Не рід<кісна. 

Прощайте, любий. 
Вона підставила йому щоку, і він доторкнувся до неі 

спокійним поцілунком; потім вона зникла за портьєрою, 
півголосно сказавши: 

- В п'ятницю, о восьмій. Не проводьте мене, я не 
хочу. Ви ж знаєте це. Прощайте. 

Кали вона пішла, він спочатку закурив цигарку, потім 
почав поволі ходити по майстерні. Перед ним постало все 
минуле іхнього зв'язку. Він пригадував далекі зниклі по
дробиці, шукав іх і поєднував, захопившись цими спога
дами. 

Було це тоді, коли він тільки-но сходив зіркою на 
артистичному обрії Парижа, коли художники привернули 
до себе всю ласку публіки і заселяли цілий квартал чу
дових будинків, зароблених кількома мазками пензля. 

Бертен, вернувшись в 1864 році з Рима, кілька років 
прожив без успіху та слави; але потім раптом в 1868 році 
він виставив свою «Клеопатру» і за кілька днів критика 
й публіка піднесла його до небес. 

В 1872 році, після війни, після того, як смерть Анрі 
Реньо стала для всіх його ообраті:в немовби п'єдесталом 
для слави, Бертена за сміливий сюжет «Іокасти» зараху
вали до відважних новаторів, дарма що в міру оригіналь
не виконання картини задовольнило навіть академіків. 
В 1873 році перша медаль за «Алжірську єврейку», яку 
він виконав, вернувшись із подорожі по Африці, висуну
ла його в перші ряди, а після портрета княгині де-Саліа 
в 1874 році він став для вищого світу першим портре
тистом своєі доби. З того дня він став улюбленим худож
ником парижан та парижанок, найвправнішим і найпро
никливішим тлумачем їхньої краси, манер та натури. 
Через кілька місяців всі відомі паризькі жінки почали 
добиватись ласки, щоб він намалював їх. Він показав 
себе незговірним і брав дорого. 

Тож, ставши в моді й скрізь буваючи, як звичайна 
світська людина, він побачив якось у герцогині де-Морт
мен молоду жінку в глибокому траурі, вона прощалась, 
коли він входив, і ця зустріч на порозі заворожила його, 
як чудове видиво, сповнене елегантності й краси. 

Спитавши її ім'я, він дізнався, ЩО звати її графиня 
де-Гільруа, що вона дружина здрібнілого нормандського 
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дворянина, агронома й депутата, носить траур по батькові 
свого чоловіка, що вона розумна, і всі її люблять та ша
нують. 

Залишившись схвильованим від цієї зустрічі, що зача
рувала його як художника, він тут же сказав: 

- От з кого я охоче зробив би портрета І 
Другого ж дня його слова було переказано молодій 

жінці, і того ж вечора він дістав записку на блакитному, 
трохи напахченому папері, писану рівними й тонкими лі
терами, що піднімались трохи вгору праворуч, де було: 

«Пане, 
Герцогиня де-Мортмен, виходячи від мене, переказу

вала, ЩО ви висловили бажання зробити з мого бідного 
обличчя один із своїх шедеврів. Я охоче віддала б його 
до ваших нослуг, коли б була певна, що ви не кинули 
слова на вітер та вбачаєте в мені щось, що могли б від
творити ·й ідеалізувати. 

Прийміть, пане, вияв моєї найщирішої пошани. 

Анна де-Гїльруа». 

Відповідаючи, він запитав, коли можна представитися 
графині, його попросту запросили на сніданок наступного 
понеділка. 

Вона жила на другому поверсі великого й пишного 
сучасного будинку на бульварі Мальзерб. Через широку 
вітальню, оббиту блакитним шовком у білих з позолотою 
багетах, художника провели в кімнату, подібну до будуа
ра, з гобеленами минулого століття, що була оббита ясни
ми і грайливими обаями в стилі Ватто з ніжними відтін,ка
ми та граціозними малюнками, що їх, здавалось, задумали, 
малювали й виконали майстри, замріявшись про кохання. 

Не встиг він сісти, як з'явилася графиня. Ішла вона 
так легко, що він не почув її кроків У сусідній кімнаті, і 
здивувався, побаttивши її. Вона дружньо подала йому 
руку. 

- Тож правда, виходить, що ви хочете намалювати 
мій портрет,- сказала вона. 

- ие щастя буде для мене, пані. 
Чорна вузька сукня робила її дуже тонкою, надавала 

ЇЙ зовсім молодого, а проте поважного вигляду, який не 
відповідав її осяяному білявим волоссям усмікненому об
личчю. 
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Увійшов граф, ведучи за руку шестилітню дівчинку. 
Пані де-Гільруа познайомила. 
- Мій чоловік. 
Він був низенький на зріст, без вусів, з запалими що

ками, що чорніли при шкірі прорістю голеної бороди. 
Він трохи нагадував священика або актора довгим, за

кинутим назад волоссям, ввічливими манерами й двома 
округлими великими зморшками коло рота, що спускались 

від щік до підборіддя і немов утворились від звички при
людно говорити. 

Граф подякував художникові пишномовними фразами. 
що виявляли промовця. Він давно вже хотів замовити 
портрет своєї дружини, і, певна річ, обрав би пана Олів'є 
Бертена, коли б не боявся відмови, бо знає, як йому до
пікають проханнями. 

Зрештою, вони з великою взаємною ввічливістю по
годились, що граф завтра ж приведе дружину в майстер
ню. Проте він с.питав, чи не краще було б перечекати, 
зважаючи на її глибокий траур, але художник заявив, 
що хоче відтворити перше своє враження та чарівний 
контраст її жвавого, витонченого обличчя в сяйві ЗОЛQ
тистого волосся З суворим, чорним убранням. 

Другого дня вона прийшла з чоловіком, а потім при
ходила з дочкою, садовлячи її коло столу, заваленого 
ілюстрованими книжками. 

Олів'є Бертен, як звичайно, виявив себе дуже стрима
ним. Світські жінки трохи бентежили його, бо він їх зовсім 
не знав. А проте уявляв Їх собі розпусними й дурними, 
лицемірними й небезпечними, пустими й бундючними. 
З менш знатними жінками він мав короткочасні зв'язки 
завдяки своїй славі, дотепності, стрункій постаті атлета 
та енергійному, смуглявому обличчю. Ім він навіть нада
вав перевагу і любив разом з ними вільне поводження 
й вільну мову, звикнувши до легковажних жартівливих 
і веселих звичаїв майстерень, де він бував. Він відвідував 
світські салони для слави, а не для душі, любив їх ради 
пихи, одержував там замовлення, пишався перед пре· 

красними дамами ой слухав їхні компліменти, але уникав 
залицяння. Не дозволяючи собі з ними ні сміливих жартів, 
ні рискованих слів, він вважав цих дам за чванькуватих 
і славився людиною доброго тону. Раз у раз, як котрась 
приходила до нього позувати, хоч вона й старалась йому 
сподобатись, він почував ту суспільну нерівність, що не 
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дозволяє плутати артистів і світських людей, дарма що 
вони часто зустрічаються. За посмішками та захоплен
ням, завжди трохи удаваним у жінок, він відчував несві
дому стриманість істоти, що вважає себе вищою за CBOїr.1 
походженням. Це трохи збуджувало в нього гонор, дода
вало підкресленої шанобливості, а по суті - майже чван
ливості його поводженню і разом з прихованою пихою 
вискочки, що домігся рівності з князями та княгинями, 
все це викликало у нього гордощі людини, що своїм ро
зумом досягла того становища, яке іншим дає народжен
ня. Про нього говорили трохи здивовано: «Він надзви
чайно добре вихований». Цей подив його тішив, але ра
зом і ображав, бо показував на належні межі. 

Навмисна й церемонна поважність художника трохи 
х'вилювала пані де-Гільруа, і вона не знаходила спільної 
мови з цією холодною, але відомою і розумною людиною. 

Влаштувавши свою дівчинку, вона сідала в крісло 
коло початого ескізу й силкувалась, за вказівками худож
ника, надати бажаного виразу своєму обличчю. 

Під час четвертого сеансу він зненацька перестав ма-
лювати й спитав: 

- Що вас найбільше тішить у житті? 
Вона зніяковіла. 
- Та я не знаюl До чого це питання? 
- Мені потрібна радість у вацІИХ очах, а я її ще не 

бачив. 
- Ну, то спробуйте втягнути мене в розмову, я дуже 

люблю поговорити. 
- Ви веселі? 
- Дуже. 
- Поговоримо, пані. 
Він сказав: «поговоримо, пані», дуже поважно; потім, 

беручись знову малювати, він заговорив з нею про різні 
речі, шукаючи спільних тем для розмови. Спочатку вони 
обмінялись кількома зауваженнями про людей, яких обое 
знали, потім заговорили про самих себе, а це за'вжди 
найприємніша й найпривабливіша розмова. 
. Зустрівшись другого дня, вони відчули себе вільніше, 
І Бертен, бачачи, що він подобається і цікавить її, почав 
розповідати подробиці свого артистичного життя, мішаю
чи спогади з вигадкою, властивою його розумові. 

Звикнувши до вишуканих дотепів салонних літерато
рів, вона трохи здивувалася з його запалу, відвертих і іро-
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нічних присудів, і зразу ж перейняла цей тон з милою 
і тонкою сміливістю. 

За тиждень вона перемогла й заворожила його своїм 
веселим настроєм, щирістю та простотою. Він цілком за
був свої упередження проти світських жінок і охоче 
заявив би тепер, що тільки вони здібні чарувати та ва
бити. Стоячи коло полотна і малюючи, то наближаючись, 
то відходячи, МО,в У боротьбі, він виявляв свої сердечні 
думки, ніби давно знав цю вродливу, біляву, одягнену 
в чорне жінку, створену начебro з сонця і трауру, що 
сиділа проти нього, сміялась, слухаючи його, і відпо
відала так весело, так захоплено, що раз у раз втрачала 
позу. 

Він то відходив він неї, примруживши око й нахилив
шись, щоб схопити в усій сукупності риси своєї моделі, то 
зовсім близько підходив, щоб помітити найменші відтінки 
її обличчя, найдрібніші вирази його, та схопити й пере
дати все те, що таїть жіноче обличчя за видимою зовніш
ністю, те випромінення ідеальної краси, відблиск чогось 
незнаного, ті інтимні, небезпечні, властиві кожній жінці 
чари, які викликають безтямну любов до неї саме цього 
чоловіка, а не іншого. 

Одного дня до полотна підійшла дівчинка, стала коло 
нього з дитячою поважністю й спитала: 

- Скажи, це мама? 
Він взяв її на руки й поцілував, задоволений цією наїв

ною похвалою подібності свого твору до оригіналу. 
Іншим разом, коли дівчинка, здавалось, сиділа дуже 

спокійно, вона раптом тихо й сумно промовила: 
- Мамо, мені скучно. 
І художника так зворушила ця перша скарга, що він 

другого ж дня наказав принести в майстерню цілу крам
ницю цяцьок. 

Мала Аннета, здивована, задоволена, і, як завжди, за
мислена, старанно Їх порозкладала, щоб брати, яку тре
ба, відповідно до свого бажання. Після цього подарунку 
вона полюбила художника, як люблять діти, інстинктив
ним і пестливим чуттям, що робить їх такими милими та 
чарівними. 

Пані де-Гільруа уподобала сеанси. В цю зиму у неі 
було багато вільного часу, в зв'язку з трауром вона не 
бувала в світі й на святах, і тепер в цій майстерні зосере
дився весь інтерес її життя. 
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Вона була дочкою дуже багатого й гостинного пари
зького комерсанта, який давно вже помер, а що її завжди 
хвора мати майже півроку проводила в ліжку, вона ще 
зовсім молодою стала вже вправною господинею дому. 
вміла приймати гостей, посміхатись, розмовляти, розби
ратися в людях і розуміла, що кожному треба сказати, 
відразу пристосувалась до життя, стала передбачливою 
й спритною. Коли її познайомили з графом де-Гільруа, 
як з нареченим, вона зразу уявила собі, які вигоди uеи 
шлюб їй дасть, .j дала згоду без жодного примусу, як 
розважлива дівчина, яка дуже добре розуміє, що всього 
мати не можна и треба урівноважувати добре и лихе 
в кожному становищі. 

Потрапивши в світ, вона заволоділа загальною увагою 
завдяки своїй красі та розуму, у неї було багато поклон
ників, але вона ні разу не втратила спокою свого розсуд
ливого, як і розум, серця. 

Проте вона була кокетлива, але її відверте і обережне 
кокетство ніколи не заходило далеко. Ій подобались ком
пліменти, вона любила збуджувати бажання, аби можно 
було удавати, що не помічаєш цього, і коли цілий вечір 
десь у салоні ЇЙ весь час курили фіміам, то спала добре. 
як жінка, що виконала своє завдання на землі. Таке жит
тя, що тривало вже сім років, не стомлюючи ЇЇ, не зда
валось їй одноманітним, бо ЇЙ подобалась ця невпинна 
світська суєта, проте часом у неі появлялось бажання 
чогось іншого. Чоловіки її оточення - політичні діячі. 
фінансисти чи бездіяльні постійні відвідувачі клубів, трохи 
розважали ЇЇ, як актори, і вона ставилась до них не зо
всім серйозно, хоч і шанувала їх діяльність, посади та 
титули. 

Художник сподобався ЇЙ передусім тим, що було в 
ньому для неї нового. Ій було весело в цій майстерні, вона 
щиро сміялась, почувала себе дотепною й була вдячна 
йому за ту приємність, що давали ЇЙ' ці сеанси. Подобався 
він ЇЙ ще й тому, що був вродливий, дужий та славетний: 
що б там не говорили, жодна жінка не може залишатися 
байдужою до слави та фізичної краси. Потішена увагою 
такого митця і готова з свого боку цінувати його високо, 
вона відкрила в ньому кмітливу, живу· сприйнятливість, 
витонченість, фантазію, справжні чари розуму та барвисту 
мову, що, здавалось, надавала блиску всьому тому, що 
він говорив. 
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Між ними швидко народилась приязнь, і до потиску 
рук під час привітання, коли вона приходила, щодня, 
ЗД8'валось, приєднувалось щось все більш і більш сер
дечне. 

Тоді без всякого розрахунку, без навмисного наміру, 
вона відчула в собі природне бажання спокусити його і 
піддалася цьому бажанню. Вона нічого не передбачала 
й не планувала, вона була тільки кокетлива з ним, хоч 
цього разу проявила більше грації: так інстинктивно по
водяться жінки по відношенню до чоловіка, що подо
бається більше за іншщ:,- і вона вклала в усе своє по
водженнян 3 ним, в свої погляди та посмішки ту приваб
ливу спокусу, що ширить круг себе жінка, яка відчула, 
що в неі прокидається потреба бути любимою. 

Вона говорила йому улесливі слова, що означали: 
«Я вас вважаю дуже красивим, пане»,- примушувала 
його довго говорити, щоб, слухаючи його дуже уважно, 
показаТ;І йому, як він її цікавить. Він кидав малювати, 
сідав біля неї, і в тому сильному збудженні думки, в яко
му виявлялось оп'яняюче бажання подобатись, вдавався 
то в поезію, то в жарти, то в філософію. 

Вона раділа, коли він був веселий; коли ж він замис
лювався, то старалась стежити за його міркуваннями, хоч 
не завжди успішно; та коли й думала про щось інше, то 
удавала, ніби слухає його, і все добре розуміє й виявляла 
таке вдоволення з його відвертості, що він запалювався, 
бачачи її увагу, зворушений, що знайшов глибоку душу, 
щиру й слухняну, куди думки його падали, мов зерна. 

Портрет пасувався вперед і обіцяв бути прекрасним, 
бо художник досяг стану збудження, потрібного, щоб ви
крити всі якості моделі й передати Їх з тим палким пере
конанням, що й становить натхнення справжніх митців. 

Нахилившись до неї, він пильно стежив за рухами її 
обличчя, за відтінками її шкіри, за виразом і блиском її 
сч~й, всього забарвлення тіла, за кожною таємницею 
її зовнішності, він вб~ра,в її в себе, як губка набрякає 
водою, і ІЮЛИ він переносив на полотно це випромінення 
хвилюючих чар, що вбирав його погляд і що переливалось 
як хвиля з його думки до пензля, то почував себе приго
ломшеним і сп'янілим від жіночих чар. 

Вона почувала, що він в неї закохується, тішилась 
цією грою, цією все бі.тrьш і більш безперечною перемо
гою, і сама нею захоплювалась. 
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Щось невідоме надавало її життю нового значення, 
збуджувало в ній таємничу радість. Коли при ній про 
нього говорили, її серце билось трохи прискорено, її охоп
лювало бажання сказати - те бажання, що ніколи не 
доходить до уст - «він закохався в мене». Ій приємно 
було, коли хвалили його хист, а, може, ще приємніше. 
коли визнавали його красу. Думаючи про нього на самоті, 
коли ій ніхто не заважав, вона справді уявляла, що зна
йшла собі щирого друга, що завжди задовольнятиметься 
лише сердечним потиском руки. 

Часто серед сеансу він зненацька клав палітру на 
табуретку, брав маленьку Аннету на руки і, поглядаючи 
на матір, ніжно цілував дівчинку в очі та волосся, мовби 
говорячи: «Це вас я так цілую, а не дитину». 
До речі, час від часу пані де-Гільруа приходила й сама. 

без дитини. В такі дні робота зовсім не ладилась, і час 
проходив у розмовах. 

Якось 'Вона спізнилась. Було холодно. Кінчався лютий. 
Олів'є повернувся додому заздалегідь, як це він робив 
тепер кожного разу, коли повинна була прийти вона, бо 
завжди надіявся, що вона прийде раніше. Чекаючи її, він 
ходив туди й сюди по кімнаті й курив, і сам дивувався, 
що вже сотий раз останнього тижня він ставить собі одне 
і те ж питання: «Чи не закохався я?» Але він не міг ви
рішити цього, бо ще по-справжньому ніколи не був зако
ханий. У нього були сильні, навіть тривалі захоплення, 
але він ніколи не вважав іх любов'ю. І те, що він почував 
тепер, його дивувало. 

Чи любив він її? Звичайно, бажання володіти нею 
ледве ворушилось в ньому і він навіть не думав, що це 
можливо. Раніше, коли якась жінка йому подобалась, 
жага одразу ж охоплювала його, і він вже простягав до 
неї руки, немовби для того, щоб зірвати плід, але ні її 
відсутність, ні її присутність ніколи глибоко не хвилю
вали його таємних дум. 

А пристрасть до цієї жінки, ледве торкнувшись його. 
немов притаїлась, сховалась за якимсь іншим. більш силь
ним почуттям, ще невиразним, яке ледве пробуджувалося. 
Раніше Олів'є гадав, що любов починається мріями, пое
тичним піднесенням. А те, що він почував тепер, походила, 
здавалось йому, з якогось нез'ясованого хвилювання, не 
стільки духовного, скільки фізичного. Він став нервовим, 
трепетним, турботним, як людина, в якоі починається 
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якась хвороба. Але до цієї гарячки крові, яка заражала 
своїм хвилюванням мозок, не примішувалося нічого бо
лісного. Він не міг не знати, що причина цього хвилю
вання криється в пані де-Гільруа, в спогадах про неї та 
в чеканні її приходу. Він не почував, що рветься до неі 
всією істотою, але він завжди почував у собі її присут
ність, ніби вона його й не покидала: покидаючи його, вона 
залишала в ньому частку самої себе, щось невловиме й 
невисловлене. Що ж? Чи не любов? Щоб побачити й зро
зуміти це, він заглиблювався тепер в своє власне серце. 
Вона здавалась йому чарівною, але не відповідала тому 
образові ідеальної жінки, що створила його сліпа надія. 
Кожен, хто прагне кохання, уявляє духовні якості й фізич
ні чари жінки, що його спокусить; а пані де-Гільруа, 
дарма що подобалась йому безмежно, здавалось, була 
не тією жінкою. 

То чому ж він думав про неї так, більщ ніж про ін
ших. інакше, невідступно? 

Чи не потрапив він просто у пастку її кокетства, яке 
він вже давно зрозумів, та, піддавшись на ці хитрощі, 
чи не підпав під вплив того особливого зачарування, що 
виникає в жінок від бажання подобатись? 

Він ходив, сідав, підводився, запалював цигарки, зра
зу ж кидав їх і щомить поглядав на стрілку годинника, 
що поволі. непомітно наближалась до призначеної години. 

Кілька разів він навіть поривався зняти нігтем опукле 
скло над двома золотими рухомими стрілками й посунути 
більшу стрілку до цифри, до якої вона так ліниво руха
Jlacb. 

йому здавалось, що цього буде досить, щоб відчини
лись двері й з'явилась та, яку він чекав, обманута цими 
хитрощами. Потім сам сміявся з цього упертого й неро
зумного дитячого бажання. 

Нарешті він спитав себе: «Чи не можу я стати її ко
ханцем?» Ця думка здarвалась йому незвичайною, мало 
здійснимою та й зовсім недоцільною через ускладнення, 
що могли виникнути в його житті. 

Проте ця жінка йому дуже подобалась, і він прийшов 
до висновку: «Справді, я опинився в смішному стано
вищі». 

Годинник продзвонив, і він затремтів від цього звуку, 
ЩО сколихнув йому не так душу, як нерви. Він чекав УЇ 
з тією нетерплячкою, що росте з кожною JCвилиною за· 
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пізнення. Вона завжди була точна, отже хвилин за десять 
вона мусить прийти. Коли ж ці десять хвилин пройшли, 
він відчув себе стурбованим, немовби від наближення 
якогось горя, потім обурився, що через неї втрачає час; 
і раптом він зрозумів, що дуже страждатиме, якщо вона 
не прийде. Що робити? Він буде чекати! Ні, він піде, щоб 
вона не застала нікого в майстерні, якщо випадково при
йде, дуже спіЗlНИlВШИСЬ. ВіlН піде, але коли? Чи HaдOlВГO 
її залишити саму? Та чи не краще буде залишитись і дати 
їй кількома ввічливими, холодними словам'И з-розуміти, що 
він не з тих, кого примушують чекати. А щО, .ЯК вона 
зовсім не прийде? Тоді він одержав би телеграму або 
JІИста, принесеного лакеєм чи посланцем. А коли вона 
таки не прийде, то що робити? Цей день втрачено, він не 
зможе вже працювати. Що тоді?. Тоді він піде її провіда
ти, бо почуває потребу її бачити. 

Справді, він почував потребу її бачити, Г.11ИООку, гні
тючу, болісну потребу. Що ж це? Любов? Але він не по
чував ні збудження думки, ні піднесення почуттів, ні мрій
ності в душі,. коли переконався, що дуже страждатиме, 
якщо вона не прийде. 

Дз.вінок з вулиці залунав на сходах маленького готе
лю, і Олів'є Бертен в ідчу,в , що в нього захопило дух, 
!Потім він так зрадів, що крутнувся ІНа ногах, підкинувши 
вгору цигарку. 

Вона ввійшла: вона була сама. 
Він зразу ж відчув у собі дивну сміливість. 

Знаєте, про що я думав, чекаючи вас? 
Ні, не знаю. 

- Я себе питав, чи не закохався я у вас. 
- Закохались у мене! Ви божеволієте! 
Але вона посміхалась, і посмішка її говорила: «Це 

мило, я дуже задоволена». 

Вона продовжувала: 
- Ну, це ви несерйозно. До чого ці жарти? 
Він відповів: 
- Навпаки, я дуже серйозно. Я не запевняю вас, що 

я закоханий, але питаю себе, чи не починаю я закоху
ватись. 

- Що вас наводить на таку думку? 
- Бо хвилююсь, коли вас немає, і радію, коли ви при-

ходите. 

Вона сіла. 
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- О, не хвилюйтесь через такі дрібниці! Поки ви спо-
кійно спите і з апетитом обідаєте, небезпеки ще немає. 

Він засміявся. 
- А якщо я втрачу сон і апетит? 
- Попередьте мене. 

І що тоді? 
- Тоді я дам вам спокій, щоб ви видужали. 
- Щиро дякую. 

І на тему цього кохання вони дотепно розмовляли весь 
сеанс. В наступні дні було те ж саме. Сприймаючи це Я'к 
дотепний, незначущий жарт, вона, входячи, весело його 
питала: 

- ЯК поживає сьогодні ваша любов? 
І він серйозно й зневажливо розповідав ЇЙ про хід цієї 

хвороби, про внутрішню, невпинну й глибоку ніжність, 
що зароджувалась у ньому й міцніла. Він докладно аналі
зував перед нею свої переживання, годину за годиною 
після вчорашньої їхньої розлуки, жартівливим тоном про
фесора, що читає лекцію; і вона слухала його уважно, 
трохи збуджено, схвильована цією історією, що здавалась 
романом, героїнею якого вона була сама. Коли він ласка
во й невимушено перераховував ЇЙ всі ті турботи, жертвою 
яких він став, його голос інколи тремтів, видаючи словом 
чи інтонацією біль його серця. 

А вона не переставала розпитувати його, тремтячи від 
цікавості, втупивши в нього очі й жадібно стежачи за його 
словами, які її хвилювали й зачаровували. 

Іноді, підходячи до неї, щоб виправити позу, він 
брав її руку й пробував поцілувати. Вона жваво від
німала пальці від його уст, і, насупивши трохи брови, 
говорила: 

- Досить, працюйте. 
Він знову брався за роботу, але не проходило й п'яти 

хвилин, щоб вона йому не ставила якогось запитання, 
наводячи його на єдину тему, що їх цікавила. 

Тепер у її серці зароджувалось побоювання. Вона 
дуже хотіла, щоб її любили, але не занадто. 

Впевнена в тому, що не захопиться ним, вона в той же 
час боялась, що він зайде дуже далеко і що вона його 
втратить, бо буде змушена відштовхнути його, після того 
як сама, здавалося, заохочувала його до цього. 

Але, коли б ЇЙ довелося відмовитись від цієї ніжної. 
жартівливої приязні, від цих розмов, що лились і несли 3 
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собою крихти любаві, як струмок з золотоносним піском, 
вона відчувала б горе, велике горе, мало не розпач. 

Коли вона виходила, щоб піти в майстерню художника, 
її наповнювала ж.ваlва й пекуча радість, і їй ставало лег
ко й весело. Коли біля дверей будинку Олів'є вона тор
калась рукою дзвінка, її серце билось від нетерпіння, а 
килим на сходах здаваlJ3lСЯ найм'якшим, по якому ступа
ла будь-коли її нога. 

Тимчасом Бертен робився похмурим, трохи нервовим, 
часом навіть роздратованим. Часто ставав нетерплячим, 
але зразу ж стримував себе; це повторювалось часто. 

Одного разу, як тільки вона ВІВійшла, він сів біля lНеі 
і замість того, щоб взятися за роботу, сказав їй: 

- Пані, ви не можете не знати, що це не жарт, що я 
у вас безтямно закоханий. 

Схвильована цим вступом і почуваючи наближення 
кризи, якої боялася, вона спробувала його спинити, але 
він її вже не слуха.в. Хвилювання переповнюваЛ0 його 
серце, і вона, бліда, 'І1ремтяча і переля'кана, примушувала 
себе слухати його. Він довго говорив, нічого не пита.ючи, 
ніжно, сумно, безнадійно, покірливо, і вона дозволила 
йому взяти й стиснути свої руки. Він так несподівано став 
навколішки, що вона ~aBiTЬ не встигла перешкодити йому 
і, дивлячись на неї іне відводячи погляду, благав її не 
завдавати йому лиха. Якого лиха? Вона не розуміла та 
й не старалась розуміти, з"аціпенівши від великого горя, 
бачачи його страждання, але це горе було мало не ща
стям. Зненацька, побачивши сльози в його очах, вона так 
схвилювалась, що скрикнула, і готова була поцілувати 
його, як цілують заплаканих дітей. Він ледве чутно повто
рював: «Бачите, бачите, я дуже страждаю», і раптом, 
страждання Бертена передались через його сльози і ій, 
вона заридала, почуваючи, що нерви її напружені й що 
вона готова пригорнути його тремтячими руками. 

І коли вона раптом відчула себе в його обіймах, а він 
палко її цілував, вона хотіла закричати, боротися, від
штовхнути його, але тут же зрозуміла, що вона стала жерт
вою, бо, опираючись, погоджувалась, відбиваючись, від
давалась, і обіймала його, викрикуючи: «Ні, ні, не хочу» ... 

Вона завмерла від хвилювання, закривши обличчя 
руками, потім підвелась, підняла капелюшок, що впав 
на килим, наділа його й піШJIа геть, незважаючи на бла
гання Олів'є, що тримав її за плаття. 
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Вийшовши на вулицю, вона настільки почувала себе 
розбитою, що ноги її весь час пі,ц,кошувались, вона ладна 
була сісти на тротуарі. Гукнувши візника, вона сказала: 
«Ідьте тихо, везіть мене, куди хочете». К:инулась у ка
рету, зачинила дверці й сіла в глибині, щоб, почуваючи 
себе самотньою за піднятими шибками, обдумати все на 
самоті. 

Юлька хвилин вона чула лише стукіт коліс та тряску 
екіпажа. Вона дивила,сь на будинки, на людей, що їхали 
чи йшли, на омнібуси, ал.е очі її були порожні й не ба
чили нічого, і ні про що вона не думала, немов давала 
собі перепочинок, відсl'РОЧКУ перед тим, як зважитись, 
щоб обміркувати те, що сталося. 

Бистра на розум й небоязка, вона подумала: «От Я 
й пропаща жінка». І кілька хвилин вона залишалась під 
І1ПЛИВОМ цього почуття, впевнена, що трапилось непо

правне нещастя, жахаючись, як людина, що впала з даху 

й ще не ворухнулась, догадуючись, що зламала ноги, 
і не бажаючи в цьому переконатись. 

Та замість того, щоб божеволіти від лиха, якого вона 
чекала й наближення якого боялася, серце її після ката
строфи було безтурботним і споК'ійним; поволі, тихо воно 
билось після цього падіння, яке гнітило ЇЙ душу, і здава
лось, ЩО воно !Не брало Інія'кої участі в тривозі її розуму. 

Вона ще раз промовила вголос, немовби для того, 
щоб почути себе й переконатися: «От Я Й пропаща жінка»! 
Але на цю скаргу її оов.істі зовсім не озивала,сь співчут
тям її плоть. 

На ЯКИЙСЬ час вона віддалася погойдуванню карети, 
не намагаючись ПOlки що думати про це болісне стано
вище. Ні, вона не страждала. Вона тільки боялась думок, 
боялась усвідомлювати, розуміти й міркувати; навпаки, 
в тому таемничому, lНепронИtIiliОМУ бутті, що в нас 
утворюється безупинною боротьбою між нашими нахи
JІами і нашою волею, вона, здавалось, відчувала глибо
кий, неймовірний спокій. 

Минуло з півгодини в цьому дивному спочинку, і зро
зумівши нарешті, що накликане нею нещастя не прийде, 
вона подолала приголомшення іпрошепотіла: 

- Чудна річ, я майже не почуваю горя. 
Тоді вона почала дорікати собі. 
Вона розуміла своє засліплення і свою слабість і це 

її обурювало. І як тільки вона не могла цього передба-
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чити? ЯК вона не розуміла, що час боротьби може на
стати, що ця людина так подобається їй, що може до
вести її до гріхопадіння, що навіть у найчесніших людей 
бажання іноді уподібнюється пориву вітра, і одержує 
верх над розумом. 

Осипавши себе цими суворими й зневажливими доко
рами, вона з жахом спитала, ЩО ж буде далі? 

Перший намір її був назавжди порвати з художни
ком і ніколи більше з ним не бачитись. 

Та тільки-но вона прийняла таке рішення, як проти 
цього зразу ж знайшлась тисяча заперечень. 

Чим вона з'ясує цей розрив? Що сказати чоловікові? 
Хіба не почнуть шушукатися, догадуючись про правду, 
хіба потім не рознесуть це скрізь? 

Чи не краще, для додержання пристойності, зіграти 
з самим Олів'є Бертеном лицемірну комедію байдужості 
та забуття ,Й показати йому, що вона стерла ту хвилину 
3 пам'яті й життя? 

Та чи ж зможе вона це зробити? Чи вистачить у неі 
сили прикинутись, що нічого не пам'ятає, глянути 3 

обуреним подивом на людину, з якою повністю по
діляла його раптове й грубе почуття, й спитати: «Що вам 
треба?» 

Вона довго міркувала, а проте зважилась на це, бо 
все інше здавалось їй неможливим. 

Вона хоробро піде до нього завтра й дасть йому зра
зу ж зрозуміти, чого хоче й чого від нього вимагає. Щоб 
ніколи ні слово, ні натяк, ні погляд не нагадували їй про 
цю ганьбу. 

Перестраждавши - бо він теж страждає,- він, певна 
річ, з цим погодиться, як вихована й порядна людина, 
і буде надалі таким, яким був досі. 

Зупинившись на новому рішенні, вона дала візникові 
свою адресу й вернулась додому зовсім без сил, з єдиним 
бажанням лягти в ліжко, не бачити нікого, заснути, за
бутися. Замкнувшись у своїй кімнаті, вона до обіду про
лежала на канапці, не бажаючи тривожити душу цими 
небезпечними думками. 

Призначеного часу вона зійшла, сама дивуючись, що 
така спокійна, чекає чоловіка з звичайним виразом на 
обличчі. Він увійшов з дочкою на руках і вона потис
нула йому руку й поцілувала дитину без всякого хвилю· 
вання. 
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Пан де-Гільруа поцікавився, що вона робила. Вона 
байдуже відповіла, що, як завжди, позувала. 

- Чи ж гарний портрет? - спитав він. 
- Повинен бути дуже хорошим. 
Він і собі заговорив про справи, як це він любив ро

бити під час обіду, про засідання палати й дискусію 
з приводу законопроекту про фальсифікацію предметів 
харчування. 

Ця балаканина, яку вона завжди легко переносила, 
тепер її дратувала й примусила пильніш придивитись до 
вульгарної, пишномовної людини, що цікавилась подіб
ними речами; але вона посміхалась, слухаючи його, й від
повідала ласкаво, навіть миліше, ніж звичайно, вияв
ляючи до цих банальностей більше милості. Вона думала, 
дивлячись на нього: «Я його обдурила. Це мій чоловік, 
а я його обдурила. Хіба не чудно це? Вже ніщо не може 
цьому перешкодити, ніщо цього не зітре! Я заплющила 
очі на кілька секунд, на якихось кілька секу,нд я відда
лась поцілункам іншого чоловіка, і я вже безчесна жінка. 
Кілька секунд у житті, секунд, яких не знищиш, привели 
мене до дрібної, але ,непоправної події, ваЖJIИВОЇ й ко
ротенької, до найганебнішого для жінки злочину, а я не 
відчуваю розпачу. Коли б мені сказали це вчора, я б не 
повірила. Коли б мене почали в цьому запевняти, я зра
зу б подумала про страшні докори совісті, що сьогодні 
мене повинні були б мучити. А в мене немає їх, майже 
,немає». 

Після обіду пан де-Гільруа вийшов, як це він робив 
майже щодня. 

Тоді вона взяла на коліна дівчинку й заплакала, ці
луючи її. Вона плакала щирими сльозами, сльозами со
вісті, але це не були сльози серця. 

Всю ніч вона не могла заснути. 
В темряві кімнати її ще більше мучили побоювання 

неприємностей, що могли виникнути через поведінку ху
дожника; і страх обгорнув її, коли вона подумала про 
завтрашню зустріч й про те, що вона йому скаже, див
лячись у вічі. 

Вставши рано, вона довго сиділа на канапі, нама
гаючись передбачити, чого ій боятися, що відповідати, 
і намагаючись приготува1'ИСЬ до всяких несподіванок. 

Вийшла вона завчасно, щоб поміркувати ще по до
розі. 
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Він зовсім не чекав її і питав себе ще 3 вчорашнього 
дня, як йому тепер бути з нею. 

Після того, як вона пішла, після її втечі, якій він не 
зважився опиратись, він лишився сам, і, хоч вона була 
вже далеко, в його голові ще лунав стукіт її кроків, ше
лест сукні, грюкіт дверей, зачинених схвильованою рукою. 

Він стояв, сповнений палкої, глибокої, кипучої радості. 
Він її взяв! Це трапилось між ними! Чи можливо ж це? 
Пі,сля першого подиву перемом, він почав смаКУ'Вати 
ЇЇ, і, щоб краще відчути, сів, майже ліг на диван, на 
якому він оволодів нею. 

Він довго сидів, сповнений думки, що вона була його 
коханкою і що вони - ця жінка, Яlку він так пристрасно 
бажав, і він,- вбачали тепер між собою той таємничий 
зв'язок, який з'єднує дві істоти. У всьому тілі його ще 
відчувався тремтячий, гострий спогад тієї хвилини, коли 
зустрілись Їхні уста, коли тіла з'єднались і сплелись, щоб 
здригнутись разом великим трепетом життя. 

В цей вечір він нікуди не ходив і, тремтячи від щастя, 
рано ліг, щоб натішитись своїми думками. 

Другого дня, тільки-но прокинувшись, спитав себе: 
«Що я тепер повинен роБИТИ?1І Якій-небудь кокотці чи 
актрисі він послав би квіти, навіть дорогоцінності, але 
в цьому новому для нього становищі він мучився від не
рішучості. 

Звичайно. він повинен написати ... Але що? Він напи
сав коло двадцяти листів. перекреслював їх, рвав і по
чинав знову писати, бо всі вони здавались йому образли
вими, бридкими, смішними. 

йому хотілось у витончених, чарівних словах вилити 
всю вдячність своєї душі, запал шаленої ніжності, відда
ності. але, щоб передати усі ці пристрасні почуття з усіма 
їх відтінками, він не знаходив нічого, крім вже давно 
відомих фраз та банальних, грубих, непристойних ви
разів. 

Тоді він залишив на/мір написати і вирішив піти до 
неі, як тільки пройде час сеансу,- він був певен, що 
вона не прийде. 

3амкнувшись у .маЙстерні, він завмер в екстазі перед 
портретом, його губи горіли, до того хотілось Їм тулитися 
до полотна, на якому було втілено щось від неї, і він 
щохвилини підходив до вікна і дивився на вулицю. ЯК 
тільки вдалині показувалось жІноче плаття, його серце 
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починало приокорено битися. Двадцять разів здавалось 
йому, що це вона, а потім, коли помічена ним жінка про
ходила мимо, він сідав на хвилину, відчуваючи себе роз
битим цим розчаруванням. 

І раптом він її побачив; він не повірив своїм очам, 
взяв бінокль, впевнився, що це вона, і весь охоплений 
бурхливим хвилюванням, сів, чекаючи на неї. 

Коли вона увійшла, він упав навколішки і хотів взяти 
і'і за руки, але вона швидко відхопила їх, а що він про
довжував стояти навколішках, дивлячись на неї схвильо
ваними очима, вона гордовито промовила: 

- Що ви .робите, не розумію такого поводження ... 
Він пробурмотів: 
- О, пані, благаю вас ... 
Вона суворо урвала: 
- Підведіться, ви смішний. 
Він ніяково підвівся, шепочучи: 
- Що з вами? Не поводьтесь так зі мною, я .1Iюблю 

вас ... 
Тоді кількома швидкими, сухими словами вона висло

вила йому свою волю й визначила становище: 
- Не розумію, що ви хочете сказати. Ніколи не го

воріть мені про своє кохання, а то я назавжди покину 
вашу майстерню. Якщо ви хоч раз забудете, що я зна
ходжусь тут тільки при цій умові, ви мене більше не по
бачите. 

Він дивився на неї, вражений цією жорстокістю, якої 
не передбачав; потім зрозумів і шепнув: 

- Скоряюсь, пані. 
Вона відповіла: 
- Дуже добре, цього я від вас і сподіваласы� Тепер 

працюйте, бо ви занадто довго малюєте цей портрет. 
Він взяв палітру й почав малювати, але його рука 

тремтіла, затуманені очі дивились, нічого не бачачи, йому 
хотілось пла'кати, так важко було в нього на серці. 

Він спробував розмовляти з нею; вона ледве відпові
дала. А коли він зважився сказати їй гречність відносно 
кольору її обличчя, вона так різко його спинила, що його 
охопила властива закоханим буйність, яка обертає ніж
ність у ненависть. 

Він всією душею й тілом відчув сиЛьне нервове збу
дження, і відразу ж, без всякого переходу, він її знена
видів. Так, так, ось вони, жінкиl Вона така сама, як 
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і інші, така сама! Хіба ні? Фальшива, мінлива, мало
душна, як усі жінки. Вона звабила його, спокусила хитро
щами повії, намагаючись закрутити йому голову й нічого 
не дати, манячи його, щоб потім його відштовхнути,
вдаючись до всіляких заходів підлих кокеток, які, здаєть
ся, завжди готові роздягтися, поки чоловік, як той ву
личний пес, не почне задихатись від бажання. 

Тим гірше, зрештою, для неї, він володів нею, він узяв 
її. Хай миє своє тіло губкою, хай відповідає йому зу
хвало, вона нічого не зітре, а він її забуде. Справді, 
було б безумством зв'язуватись з такою коханкою, що 
сточила б його життя вередливими зубами вродливої 
жінки. 

йому захотілося свистіти, як він робив це в присут
ності натурщиць; але нервовість його зростала, він бо
явся наробити дурниць і скоротив сеанс, мотивуючи 
якимсь побаченням. Прощаючись, вони безперечно почу
вали себе більш чужими, ніж того дня, як були в герцо
гині де-Мортмен. 

ЯК тільки вона пішла, він узяв капелюха, пальто 
і вийшов. Холодне сонце з синього неба, покрито го пеле
ною туману, кидало на місто бліде, трохи штучне й сумне 
світло. 

деякий час він ішов швидко й роздратовано, штов
хаючи перехожих, щоб не відхилятись від прямої лінії, 
і його великий гнів проти неї почав потроху перетворю· 
ватися на скорботу й жаль. Повторюючи сам собі всі 
докори, які він робив на її адресу і дивлячись на зу
стрічних жінок, він пригадував, яка вона гарна й спо
куслива. ЯК і багато інших чоловіків, які в цьому не при
знаються, він завжди чекав неможливої зустрічі, рідкіс
ного, єдиного, поетичного, пристрасного почуття, мрія про 
яке витає над ~ашимисерцями. Хіба ж він не був до 
цього близький? Хіба вона не була тією жінкою, яка 
могла б дати йому це майже неможливе щастя? Чому 
не можна впіймати того, за чим женешся, а здобуваєш 
тільки жалюгідні крихти його, чому ця погоня за розча
руванням завдає ще більше страждань? 

Він гнівався уже не на неї, а на саме життя. Тепер, 
міркуючи, він вирішив, що йому нема чого гніватись на 
неї. Зрештою, чи він міг докоряти їй в тому, що вона 
була з ним ласкава, добра й мила? А вона могла б до
коряти йому, що він поводи.вся, як негідник! 
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Вернувся він додому сповнений суму. йому хотілось 
просити у неї пробачення, присвятити себе їй, змусити 
забути минуле, і він силкувався щось придумати, щоб 
показати їй, яким покірним він буде з нею до смерті. 

Другого дня вона прийшла з дочкою, сумно посмі
хаючись, така сповнена печалі, що художник немов по
бачив у її бідних синіх, ще недавно веселих очах весь 
біль, муки COBkTi й розпач жіночого серця. Зворушений 
жалістю і бажаючи, щоб вона все забула скоріше, він 
почав IстаlВИТИСЯ до ІНеї з обережною стримаН1і,стю й 'вияв
JіЯВ до неї найтоншу прихильність. Вона відповідала 
ніжно, ласкаво, але з стомленим пригніченим виглядом 
жінки, яка страждає. 

А він, дивлячись на неї, знову проймався надзвичай
ним бажанням любити її й бути любимим, він питав себе, 
як може вона не гніватись, приходити сюди, слухати 
його й відповідати після того, що між ними сталося. 

Якщо вона могла бачити його, чути його голос і В'його 
присутності могла миритися з єдиною думкою, яка не 
покидає її ніколи, то думка ця, отже, не була їй нестерп
ною. Коли жінка ненавидить чоловіка,. я:кий її згвалту
вав, ненависть її вибухає, як тільки вона його побачить. 
Але байдужим цей чоловік їй бути не може. Вона його 
або ненавидить або прощає. А коли прощає, то вже не 
далеко й до любові. 

Поволі малюючи, він міркував і добирав дрібні, точні, 
ясні і певні доводи, ).1Очуваючи себе просвітленим, силь
ним і від цього часу - господарем становища. 

Треба тільки бути обережним, терплячим, відданим, 
і рано чи пізно вона знову буде його. 

Чекати він умів. Щоб заспокоїти і знову підкорити 
ЇЇ, він, в свою чергу, вдався до хитрощів, приховував 
ніжність під зовнішнім каяттям, виявляв нерішучу уваж
ність, прикидався байдужим. Бувши впевненим у близь
кому щасті, він вже не надавав великого значення тому. 
ІКОЛИ воно прийде: - трохи раніш чи пізніш! Він навіть 
відчував дивовижне й витончене задоволення в' тому, щоб 
не поспішати, підстерігаючи ЇЇ, кажучи собі: «Вона боїть
СЯ», бо весь час вона приходила 3 дитиною. 

Він почував, що між ними повільно відбувається 
зближення, що в поглядах графині з'являлщь щось 
ЧУДІне, ;вимушене, болісно ніжне, той поклик душі, що бо
реться, поклик волі, що виснажується й ніби говорить: 
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«Та бери ж мене силою». Через деякий час вона знову 
прийшла одна, заспокоєна йага стриманістю. Тоді він 
став павадитися з нею, як приятель, як тавариш, і роз

повідав ЇЙ пра сває життя, наміри, задуми, як братаві. 
Ця простота повадження обворажила ЇЇ, вона з ра

дістю взяла на себе раль порадниці; ЇЙ подобалось, що 
він виділяв її серед інших жінок, і вона була переконана, 
ща йога талант стане ще більш витонченим від такої дy~ 
хавної близькості. І, радячись з нею та виказуючи їй ве
лику пошану, він природно на'вів її на думку перейти 
від ралі порадниці да священногО' покликання натхнен
ниці. Ії' чарував такий вплив на велику людину, і вона 
майже пагодилась, щаб він любив її як художник, твар
чість якага вона надихає. 

Якась увечері, після давгаї размови про коханок ела
beTI-jИХ худажників, вана непомітна для себе опинилася 
в йаго абіймах. На цей раз вона вже пе намагалась nи
рватись' й відпавідала на йага пацілунки. 

Тепер у неї вже не було дакорів совісті, а тільки не
виразне пачуття падіння, і у відпавідь на дакари разуму, 
вана павірила, що така її даля. Ії тягла да НЬОГО' незай
маним серцем, незігрітаю душею, і поступаво влада йога 
любовних пестащів перемагла її тіла, і мало-памалу, 
вана прив'язалась да НЬОГО', ЯіК прив'язуються ніжні 
жінки, що пакахали вперше. 

А він переживав приступ гастрої, чуттєваї, паетичнаї 
любаві. Інаді йому здавалось, ща він, прастягнувши руки, 
злетів на небо і пригарнув чудаву, крилату мрію, що вічно 
ширяє над нашими надіями. 

Він закінчив портрет графИіНі, ЗІВичайно, на'йкращИ'Й 
з тих, ща малював дасі, ба зміг пабачити й відбити щось 
невиразне, що худажникаві майже нікали не щастилО' по
казати: той відблиск, ту таємницю, той абраз душі, що 
майже невлавимі на абличчі. 

Минули місяці, паті,м раки, але вани майже не осла
били узи, ща з'єднували графиню де-Гільруа Та худож
ника Олів'є Бертена. У ньага вже не була колишньаї 
запальнасті, її замінила спокійна, глибока прив'язаність, 
що схожа на любавну приязнь, яка стала для нього 
звичкаю. 

А в іНеї, іНа'впаки, невпИ1ІНО зрастала ПРИС'І1расна, уперта 
прив'язаність, яка буває у жінак, ща віддаються чолаві
каві цілкам і назавжди. Такі ж чесні й щирі в зраді, 
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якими вони могли б бути в шлюбі, ці жінки присвячують 
себе єдиному почуттю любові, від якого Їх ніщо не від
верне. Вони не тільки люблять свого коханця, але й хо
чуть любити його, Їхні очі бачать тільки його, серце живе 
тільки думкою про нього, і ніщо стороннє в нього ввійти 
не може. Вони зв'язують своє життя так рішуче, як зв'я
зує собі ру'ки людина, що вміє добре плавати, але хоче 
кинутись з моста в воду, щоб умерти. 

!Починаючи з того часу, коли графиня віддала всю 
себе Олів'є Бертену, сумніви почали мучити ЇЇ, чи вірний 
він ій. Ніщо ж не стримувало його, крім чоловічого ба
жання, примхи, короткочасного потягу до жінки, яку він 
зустрів випадково, як зустрічав і багатьох інших! Яким 
вільним і піддатливим спокусі здавався він ій, живучи 
без обов'язків, звичок та сумнівів, як всі чоловіки! Він 
був вродливий, славетний, визнаний, і до послуг його 
легко збуджуваних бажань були всі світські жінки, добро
чесність яких така крихка, всі жінки легкої поведінки та 
актриси, що дарують своєю ласкою таких, як він, людей. 
Одного чудового дня після вечері, якась з них може піти 
за ним, сподобатися йому, оволодіти ним і удержати 
його біля себе. 

Тому вона жила, боячись його втратити, пильно сте
жила за його вчинками та настроями, хвилюючись від 
одного якогось слова, нудьгуючи, як тіль,ки він захоплю
вався іооІОЮ жінкою, хвалив чари чийогось обличчя чи 
красу чийогось стану. Все невідоме в його житті її ля
кало, а відоме жахало. Щоразу, зустрічаючись з ним, 
вона вміло, непомітно для нього, випитувала, що він ду
має про людей, з якими зустрічався, про доми, де обідав, 
вивідувала найдрібніші його враження. І як тільки ЇЙ 
здавалось, що вона помітила чийсь можливий 'вплив, 
з дивовижною спритністю відвертала його, використо
вуючи для цього безліч хитрощів. 

О, як часто вона передчувала ці короткочасні інтриги, 
позбавлені глибоких коренів, що виникають 'Віряди-годи, 
на тижень, чи два, в житті кожного видатного артиста! 

ВОна ніби інтуїтивно віДЧYlвала небезпеку, ще до того, 
як помічала у Олів'є зародження нового бажання по 
святковому виразу очей та обличчя, що появляється 
у збудженого любовною пригодою чоловіка. 

Тоді вона починала страждати, спала турботним від 
болісного сумніву сном. Щоб спіймати його зненацька, 
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вона приходила до нього несподівано, зверталась до 
нього з наївними на перший погляд запитаннями, висту
кувала його серце, вислуховувала його думки, як висту
кують і вислуховують хворого, шукаючи схованої недуги. 

Лишившись на самоті, вона плакала, переконавшись, 
що вже на цей раз його відберуть, украдуть у неі любов, 
за яку вона так цупко трималась, бо вона в неї вклала, 
разом з своєю волею, всю силу свого почуття, всі надії 
і всі свої мрії. 

А коли почувала, що він вертається знову до неі 
після цих короткочасних відступів, коли вона знову заби
рала його, оволодівала ним, як загубленою і знайденою 
річчю, вона відчувала німе і глибоке. щастя, і у неї ін
КО.lІИ з'являлось бажання, проходячи мимо церкви, зайти 
туди і подякувати богові. 

Турбота про те, щоб подобатись йому більше, ніж 
інші жінки, зберегти його від них, перетворила її життя 
в безперервне змагання кокетства. В присутності його 
вона невпинно боролась за нього своєю грацією, красою 
і елегантнkтю. Вона хотіла, щоб скрізь, де б він про неї 
не почув, хвалили її чари, смак, розум, ·убрання. Ради 
нього вона хотіла подобатись іншим, зводити ЇХ з розуму, 
щоб він нею гордився і ревнував її. І щоразу, коли вона 
вгадувала, що він ревнує, трохи його помучивши, вона 
піддавалася йому, що відживляло його любов і тішило 
його гонор. 

Розуміючи, що чоловік завжди може зустріти в світі 
таку жінку, чари якої будуть сильніші своєю новизною, 
вона вдалась до інших способів: лестила йому і пестила 
його. 

Обережно, але невпинно розсипала вона йому похвали, 
колисала захопленням, оповивала компліментами, щоб 
всюди в іншому місці дружба чи на13,іть ніжнkть здава
лись йому холоднішими і недосить повними, щоб. він по
мітив кінець кінцем, що коли інші жінки любл~ть його, 
то жодна з них не розуміє його так, як вона. 

Свіи дім і свої два салони, де він так часто бува~ 
вона зробила таким місцем, яке вабило як його чоловіче 
серце, так і честолюбство художника, тим місцем у Па
рижі, що він найбільше любив відвідувати, бо тут він 
міг задовольнити зразу усі свої прагнення. 

Вона не тільки вивчила всі його смаки, щоб, задо
вольняючи їх у себе вдома, навіяти йому почуття нічим 
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незамінимого добробуту, але й зуміла збудити в ньому 
нові смаки, навіяти йому потяг до різноманітних мате
ріальних чи духовних ласощів, звички до дрібних ознак 
уваги, до вірності, до обожнення, до лестощів! Вона сил
кувалась всіляко заворожити його зір елегантністю, нюх 
пахощами, слух компліментами, а смак - добірними 
стравами. 

Але, коли вона вклала в душу й тіло цього егоїстич
ного неодруженого чоловіка безліч таких тиранічних по· 
треб і коли вона впевнилась, що жодна ,коханка не пиль
нуватиме так уважно, як вона, і не підтримуватиме їх, 
щоб зв'язати його дрібними втіхами життя, вона раптом 
злякалась, побачивши, що йому набрид його власний 
дім, що він раз у раз скаржиться на самотність, і маючи 
змогу бувати в неї, лише зберігаючи всі умовності су
спільства, намагається то в клубі, то в інших місцях 
розрадити свою самотність,- вона стала боятись, щоб 
він не надумав одружитись. 

Бували дні, коли вона так страждала від всіх цих 
тривог, що починала мріяти про старість, щоб покінчити 
з свO€ю мукою та знайти заспокоєння в спокійному й охо
лолому чутті. 

Проте роки минали, не роз'єднуючи їх. Ланцюг, що 
вона сплела, був тривкий, і вона поновляла в ньому лан
ки, коли вони зношувались. Але вона весь час стурбовано 
стежила за серцем художника, як стежать за дитиною, 

що переходить заповнену екіпажами вулицю, і щодня 
вона боялася невідомої події, загроза якої над нами 
висить завжди. 

Граф, не підозріваючи нічого й не ревнуючи, вважав 
цілком природною цю приязнь між своєю дружиною та 
славетним артистом, якого скрізь приймають з великою 
пошаною. Обидва чоловіки, часто зустрічаючись і звикши 
один до одного, кінець кінцем заприятелювали. 

11 

Коли Олів'є Бертен у п'ятницю ввечері з'явився до 
своєї подруги, щоб відзначити приїзд Антуанетти де-Гіль
руа, в малій вітальні стилю Людовіка XV він нікого не 
застав, крім пана де-Мюзадьє, який тільки що прийшов. 

Це був розумний старий чоловік, він, мабуть, колись 
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міг стати видатною людиною тепер не міг утішитися, 
що не став нею. 

Колишній охоронець імператорських музеїв, він зумів 
за часів Республіки добити{:я посади інспектора образо
творчих мистецтв, але це не перешкодило йому прияте
лювати насамперед з усіма князями, княгинями та гер
цогинями європейської аРИСТОКRатії та бути присяжним 
покровителем різноманітних митців. Наділений кмітли
:вим розумом, зда11НИМ усе передбачати, даром промовця, 
що дозволяв йому приємно ,в,и{:Ловлюватись про звичай
нісінькі речі, гнучкістю думки, завдя,ки якій він чудово 
почував себе в різноманітних колах, та тонким нюхом 
дипломата, завдяки якому він розпізнавав людей з пер
шого погляду, він, щодня, переходячи з {:алону до салону, 
вдень і ввечері, витрачав час на свою освічену, пусту 
й балакучу діяльність. 

Майстер на всі руки, він говорив про все з поважним 
виглядом знавця та простотою популяризатора, і це дуже 
цінували в ньому світські жінки, для яких він був хо
дячим ярмарком різних знань. Та й справді, він багато 
що знав, хоч читав тільки найпотрібніші К'Ниж,ки; але він 
був у найкращих стосунках із усіма п'ятьма академіями, 
з усіма вченими, письменниками та спеціалістами, яких 
CJ1yxaB дуже уважно. В{:і занадто технічні чи некорисні 
для його знайомих відомості він вмить забував, але чу
дово запам'ятовував інші, і ці, таким чином, насмикані 
знання він викладав в такій ЗРОЗУlмілій, ясній, добродуш
ній формі, що вони сприймались легко, як наукові баєчки. 
Він справляв враження арсеналу думок, нагадував ве
личезну крамницю, де ніколи не знайдеш рідкісної речі, 
але всього іншого є досить,- дешево, всякого гатунку 
й призначення, від господарського начиння до найпрості
ших приладів цікавої фізики та домашньої хірургії. 

Художники, з якими він був в постійних ділових сто
сунках, глузували з нього й боялися його. А втім, він 
робив їм різного роду послуги, допомагав продавати їхні 
картини, вводив їх у світ, любив Їх з усіма знайомити. 
протегувати, висувати; здавалось, що він віддався таєм
ничій оправі зближення світських людей із художниками, 
пишаючись тим, що близько знає перших і попросту бу
ває в других, ЩО ІВ один і той же день снідає з іІ1іРинцем 
Уельським під час його перебування в Парижі, а обідає 
з Полем Адельманом, Олів'є Вертеном та Аморі Мальданом. 
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Бертенові він подобався, але здавався трохи смішним. 
«Це енциклопедія Жюля Берна, оправлена в ослину 
~ypy», казав він про нього. 

Вони потиснули один одному руки й повели розмову 
про політичне становище, про чутки відносно війни. Ці 
чутки, на думку Мюзадьє, були тривожні. ПричиlНИ 
цього він виклав досить грунтовно: Німеччина, мовляв, 
зацікаВ.lена. щоб нас розчавити й прискорити цей мо
мент, якого Бісмарк вичікує вже вісімнадцять років. 
А Олів'є Бертен доводив незаперечними доказами, що 
страхи ці примарні: Німеччина не настільки божевільна, 
щоб скомпрометувати свою перемогу сумнівною авантю
рою, та й канцлер не такий необачний, щоб на схилі 
свого життя рискнути всім тим, що він створив, і своєю 
славою. 

Проте пан де-Мюзадьє вдавав, ніби знає щось, тільки 
не хоче казати. До речі, він бачився сьогодні з міністром, 
а вчора ввечері розмовляв з великим князем Володими
ром, що вернувся напередодні з Канн. 

Художник стояв на своєму і з спокійною іронією за
перечував компетентність найбільш поінфор'мованих лю
дей. За 'всіма цими чутками готуються бі'ржюві спекуля
ції! Лише Бісмарк має про все це певну думку. 

Увійшов пан де-Гільруа, привітно потиснув їм руки 
і в слаща'вих tВ.иразах попросив пробачення, що залишив 
Їх одних. 

- А ви, дорогий депутате,- спитав художник,- що 
ви думаєте про чутки відносно війни? 

Пан де-Гільруа почав промову. Бін як член палати, 
знає про це більше, ніж будь-хто інший, а проте не роз
діляє дум,ки більшості С:НОЇх колег. Ні, він не вірить 
у можливість близького конфлікту, якщо, звісно, його не 
спровокує французьке зухвальство та задерикуватість 
так аваної спіл'ки патріотів. І він в загалнних рисах, 
в стилі Сен-Сімона, намалював портрет Бісмарка. його 
не хочуть зрозуміти: люди завжди приписують і,ншим 
Clвій влаСІНИИ напрям думок і вважають, що інші готові 
зробити те, що зробили б вони самі на їх місці. І пан 
Бісмарк не який-небудь безчесний і брехливий дипломат, 
а відвертий, грубий, завжди говорить правду і з своїми 
намірами не криється. «Я хочу миру», каже він. І це 
правда, він хоче миру, тільки миру, і ось уже вісімна
дцять років він рішуче, всіма заходами, аж до озброєнь, 
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союзів, аж до спіJІКИ народів, об'єднаних проти нашоі 
запальності, доводить це. Пан де-Гільруа закінчив гли
боким, переконаним голосом: 
~ Це велика людина, дуже велика людина, що праг

не спокою, але вірить, що його можна здобути тільки по
грозами та насильством. Загалом, панове, це великий 
варвар. 

- Мета виправдує засоби,- підхопив пан де-Мю
задьє.- Охоче погоджуюсь з вами, що він прагне миру, 
fllКЩО ви погодитесь зі мною, що ДЛ'Я досягнення цього 
він весь ча,с жадає війни. А вт:і.м, це незаперечна й 
дивна істина: війна на цьому світі ведеться тільки заради 
миру. 

Слуга оповістив: 
- Пані герцогиня де-Мортмен. 
Двері відчинились навстіж, і висока, повна жінка ве-

лично увійшла в кімнату. 
Гільруа кинувся до неї, поцілував ЇЙ руку й спитав: 
- ЯК ся маєте, герцогине? 
Обидва гості вклонились їй з якоюсь поважливоЮ 

вільністю, бо на вдачу герцогиня була щира й різка. 
Вдова генерала, герцога де-Мортмен, мати єдиної 

дочки, що була жінкою князя де-Саліа, дочка маркіза 
де-ФаРЗlндаль, за [юходже!ННЯІМ зна11lЮro роду й по
царському багата, вона приймала в своєму особняку на 
вулиці де-Варен всіх видатних людей цілого світу, що 
збирались і розважались у неї. Жодна височайша людина 
не проїздила через Париж, не пообідавши у неї, і я'к 
тільки хто-небудь починав входити в моду, вона зразу 
виявляла бажання познайомитись з ним. Ій треба було 
бачити його, поговорити з ним і скласти про нього власну 
думку. Це її дуже тішило, сповнюваЛ0 їй життя, живило 
полум'я вeлrичної та доброзичливої цікавості, що в ній 
палало. 

Не встигла вона ще сісти, як той самий слуга спо· 
вістив: 

- Пан барон і пані баронеса де~Корбель. 
Вони були молоді, барон лисий і товстий, баронеса 

худенька, елегантна й дуже смуглява. 
Це подружжя займало виключне становище серед 

ф;ранцузької аристократії завдяки ретельному доборові 
своіх знайомств. Родом з дрібного дворянства, не яв
ляючи собою нічого особливого й не відзначаючись ро-
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зумом, але керуючись в усіх своїх вчинках непомірною 
любов'ю до всього елегантного, пристойного та витонче
ного, відвідуючи тільки найвельможніші доми, виявляючи 
роялістські почуття, побожність і виключну коректність, 
шануючи те, що треба шанувати, зневажаючи те, що 
треба зневажати, ніколи не помиляючись ні в одному 
з світських допматів, ніколи не відступаючи від жодної 
дрібниці етикету,- вони досягли того, що в очах ба
гатьох набули репутацію найтоншої квітки вищого су
спільства. Тхні думки вважались до деякої міри кодексом 
доброго тону, а присутність Їх у певному домі служила 
йому безперечним патентом на поважність. 

Корбелі були родичами графа де-Гільруа. 
- Ну, а де ДРУЖИіна ваша? - 'здивовано спитала 

герцогиня. 

- Зараз, зараз,- сказав граф.- Готується сюрприз, 
вона зараз прийде. 

Коли пані де-Гільруа, через місяць після одруження, 
вперше з'явилась у світі, її познайомили з герцогинею де
Мортмен, і та зразу ж полюбила її, наблизила її до себе, 
і взяла під свій захист. 

Ця дружба залишалась незмінною протягом двадцяти 
років', і коли герцогиня говорила «моє малятко», в її го
лосі ще бриніло хвилювання тієї раптом сп ал ахнулої 
і такої постійної прихильності. У неї ж і відбулась перша 
зустріч графині з художником. 

Мюза\Цьє, підійшовши до неї, спита В: 
ВИ бачили, герцогине, виставку Непоміркованих? 
Ні, а що це таке? 
Це гурток нових худоЖ!никі'В, імпресіонkтів ІВ стані 

сп'яніння, серед них є двоє обдарованих. 
Вельможна пані зневажливо прошепотіла: 
- Не люблю жартів цих добродіїв. 
Владна й різка, не визнаючи іншої думки, крім своєї, 

і грунтуючи її виключно на перевагах свого суспільного 
становища, вона, на.віть не усвідомлюючи цього, дивилась 
на художників та вчених як на інтелігентних наймитів, 
яким самим богом призначено розважати світських лю· 
дей та робити їм послуги; всі свої міркування вона бу
дувала тільки залежно від ступеня здивування та нічим 
не з'ясованого задоволення, що давало їй споглядання 
якої-небудь речі, читшня якої-небудь КНИЖ'КИ чи розпо
відь про Я1кий-небудь іВИінахід. 
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Висока, огрядна, червонощока, з гучним голосом, 
вона користувалась репутацією зна1\ноі дами, бо ніщо 
її не турбувало, і вона сміливо говорила про все й по· 
кровительствувала не тільки всім скинутим самодержцям 
своїми прийомами на їхню честь, але й самому всевиш
ньому своєю щедрістю до духовенства та данинами на 
церкву. 

Мюзадьє продовжував: 
- Чи відомо вам, герцогине, що вбивцю Марії Лям-

бур піймано? 
Вона раптом зацї,кавилась, відповіла: 
- Ні, не 3іНаю, розкажіть мені. 
І він розповів ПО,ILробиці. Високий, худющий, У білому 

жилеті й сорочці, з алмазними запонками в маніжці, 
він говорив без жестів і так чемно, що мав змогу вислов
лювати дуже сміливі думки, на що був великим 
маЙст.ром. Він був дуже ~ОРО11Козори.м і lНосив пенане, 
але, здавалось, ніколи нікого не бачив, а коли сідав, то 
можна було ПОд)l1мат<и, що весь кістя,к його тіла IВМIfИ
нався за формою крісла. його зіГlНУТИЙ тулуб ставав зо
всім ,малим, осідав, немов він був зроблений із гуми; 
схрещені одна на одну ноги здавались двома скрученими 
стрічками, а з довгих рук, витягнутих на ручках сидіння, 
звисали бліді кисті з довгими пальцями. його артистично 
пофарбоване волосся та вуса, з майстерно залишеними 
сивими пасма ми, були предметом частих жартів. 

К:оли він розповідав герцогині, що коштовності вбитоі 
повії вбивця подарував другій особі легкої поведінки, 
двері великої вітальні знову широко розчинились, і дві 
жінки в білих легких, як піна, мереживних платтях, оби
дві біляві, схожі між собою, як дві сестри, хоча й різного 
віку, одна надто дозріла, друга надто молода, одна за
надто повна, друга занадто худенька, вийшли до гостей, 
обнявшись та посміхаючись. 

Іх зустріли вигука,ми й оплесками І Ніхто, крім Олів'є 
Бертена, не знав про приїзд Аннети де-Гільруа, і коли 
молода дівчина з'явилась поруч матері, яка здалеку зда
валась майже такою ж свіжою, навіть кращою, бо як 
квіт.ка, що повністю розцвіла, вона ще не втратила 
блиску, а дочка, Я'К бутон, ЩО тільки починає розпуска
тись) тільки починала гарнішати - всі зачаР)l1вались 
ними обома. 

Герцогиня захоплено плескала в долоні, вигукуючи: 

41 



- Боже, які вони чарівні та втішні поруч! Гляньте
но, пане де-Мюзадьє, які ж вони схожі! 

Почали порівнювати, і відразу ж думки розділилися. 
На думку Мюзадьє, Корбелів та графа де-Гільруа, гра
финя та дочка були схожі тільки кольором обличчя, во
лоссям, а найбільше Gчима, що були однаковісінькі, так 
само покраплені чорними цяточками, немов дрібнесень
кими краплями чор:нила, що упали на блакитний ірис. 
Але незабаром, коли дівчина стане жінкою, вони майже 
зовсім не будуть схожі. 

Навпаки, на думку герцогині та Олів'є Бертена, вони 
були дуже схожі, і єдина різниця між ними була в літах. 

Художник казав: 
- ЯК же вона за три роки змінилась! Не пізнав би 

я ЇЇ, я навіть тепер не наважусь говорити їй «ти». 
Графиня засміялась: 
- Ою ще! Хотіла б я побачити, я,к ви Аннеті «q3И» 

казатимете. 

Молода дівчина, під боязко пустотливим виглядом 
якої почувалась майбутня жвавість, додала: 

- Це я вже не зважусь говорити «ти» панові Бер
тену. 

Мати посміхнулась. 
- Збережи цю кепську звичку, дозволяю тобі. Ви 

швидко поновите знайомство. 
Але Аннета похитала головою. 
- Ні, ні. Мені ніяково буде. 
Герцогиня, поцілувавши ЇЇ, з цікавістю розглядала 

її, як знавець. 
- Ну, малятко, глянь мені в вічі. Авжеж, у тебе та

кий самий погляд, як і в матері. Через якийсь час, коли 
в тебе буде більше лоску, ти станеш гарненькою. Тобі 
треба поповніти, не багато, але трохи треба. Ти худенька. 

Графиня скрикнула: 
- О, не кажіть ЇЙ цього! 
- А чому? 
- Та,к приємно бути худенькою! я: сама хочу схуд-

нути. 

Але пані Мортмен обурилась, забуваючи, в запалі 
гніву, про присутність дівчини: 

- І завжди ІБИ про одне і те ж! У вас все з моди не 
виходять Кіості, бо ЇХ легше одяг'ги, ніж тіло! А я з поко
ління товстих. жінокl Тепер усе худенькі пішли! Це на-
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гадує мені єгипетських корів! ЗовсІм не розумію чолові
ків, що захоплюються вашими кістьми. За мого часу вони 
вимагали дечого кращого. 

Вона замовкла, викликавши загальну посмішку, по
тім додала: 
~ Подивись на свою. матір, малятко, вона дуже 

гарна, якраз у міру, бери з неї приклад. 
Перейшли до їдальні. Коли сіли до столу, Мюзадьє 

знову відновив сперечаНdЯ. 
- А я ,кажу, що tfоловіки повинні бути худі, бо вони 

створені для вправ, що потребують спритності та влуч
ності і несу,місні з черевцем. Щодо жінок, це інша справа. 
Ави яlк думаєте, Корбель? 

Корбель зніяковів, тому що герцогиня була товста, 
а дружина його вже занадто худа, але баронеса вряту
вала чоловіка й рішуче висловилась за стрункість. Рік 
тому вона сама мусила боротись проти загрози потовща
ти і швидко з нею справилась. 

!Пані де-Гільруа спитала: 
- Скажіть. як ви цього добились? 
І баронеса стала пояснювати опособи, яких вживають 

тепер усі елегантні жінки. За їдою нічого не п'ють. Тільки 
через годину після обіду дозволяють собі випити чашку 
дуже гарячого, як окріп, чаю. Це всім допомагає. Вона 
навела декілька яскравих прикладів того, як товсті жінки 
за три місяці стали тонші від леза нож.а. Герцогиня роз
пачливо скрикнула: 

- Боже, яке ж безглуздя отак себе мучити! Ви нічого
нічогісінько не любите, навіть шампанського. Слухайте. 
Бертен, що ви думаєте про це, як художник? 

- Боже мій, пані, я художник і можу драпірувати, 
тому мені байдуже! Коли б я був скульптором, то, !Може, 
й скаржився б. 

- А ЯК чоловік, що ви ставите вище? 
- Я? .. трохи ... повну, але елегантну жін,ку, те, що 

моя кухарка зве добрим, пухким курчатком. Воно не жир
не, але м'ясисте й ніжне. 

Порівняння викликало сміх, але графиня недовірливо 
глянула на дочку й прошепотіла: 

- Ні, бути худою дуже мило, худі жінки не старіють. 
Це знову викликало сперечання й поділило товари

ство. Проте всі майже погодились, що дуже товстим осо
бам не слід надто швидко худнути. 
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Це зауваження послужило приводом, щоб зробити 
огляд знайомих світських жінок і обмінятись ще раз дум
ка!ми про їхню елегантність, шик та красу. Мюзадьє вва
жав біляву маркізу де-Льокріст чарівною, а Бертен вище 
всіх ставив чорняву пані Мандельєр з низьким чолом, 
темними очима, досить великим ротом та блискучими 
зубами. 

Він сидів поруч з молодою дівчиною і, зненацька обер
нувшись до неї, сказав: 

- Слухай уважно, Нането. Все, що ми зараз гово
римо, ти будеш чути принаймні раз на тиждень, аж поки 
не постарієш. За тиждень ти знатимеш напам'ять усе, 
що думають у світі про політику, про жінок, про театраль
ні вистави тощо. Тобі доведеться тільки час від часу 
міняти імена людей та назви творів. І(оли ти вислухаєш 
нас усіх, як ми висловлюємо й захищаємо наші погляди, 
тоді вибереш собі один з тих, якого треба додержуватися, 
і потім тобі вже ніколи не треба буде ні про що думати, 
ти будеш тільки спочивати. 

Дівчина, не відповідаючи, подивилась на нього лука
вим поглядом, в якому світився молодий, жвавий розум, 
стримуваний, але готовий вирватись на волю. 

Але герцогиня та Мюзадьє, що перекидалися словами, 
як м'ячем, не помічаючи, що кидаються вони завжди тими 
самими думками, запротестували в ім'я людської дум,ки 
та діяльності. 

Тоді Бертен почав доводити, що розум у світських 
людей, Юllвіть найосвіченіших, мізерний, беззмісЮВіНИЙ, 
вузький; я,кі в них убого обгрунтовані погляди, які не
уважні й байдужі вони до духовного ЖИ1'ТЯ, який нестій
кий і непевний у них смак. 

Художник, охоплений тим приступом напівправдивого, 
напівштучного обурення, яке викликає спочатку бажання 
бути красномовним, що потім раптом виливається в ясне 
мір-кування; звичайно затемнене благодушністю, став 
твердити, що люди, які зайняті 'в житті своєму тілм<и :ві
зитами та обідами в місті, неминучою силою фатуму пе
реl1ВОРЮЮТЬСЯ в легких і милих, але бaJНаЛI>НИХ істот, я-ких 
не тривожать ні важкі турботи, ні переконання, ні надмір
ні жадання. 

Він доводив, що У них немає нічого глибокого, палкого, 
щирого, що іх духовна культура нікчемна, а вченість 
їхня - просто зовнішній лоск, і живуть вони, зрештою, 
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як ианекени, що видають себе за обраних людей, або 
копіюють Їх жести, хоч зовсім не схожі на них. Він ДОБО
див, що чахле коріння їх інстинкті'В вросло Ів ГРУ'НТ умов
ностей, а не в дійсність, і тому вони нічого не люблять 
по-справжньому, що сама роз'кіш їхнього існування слу
жить тільки для задоволення пихи, а не для заспокоєння 
витончених потреб їх тіла, бо їдять вони погано й п'ють 
кепське вино, хоч і дорого за нього платять. 

- Вони живуть,- казав він,- поряд з усім, але ні· 
чого не бачать і ні в що не 9никають; поруч з наукою, 
якої вони не знають; поруч з природою, яку вони не 
вміють спостерігати; поруч з щастям, бо самі вони не 
здатні пристрасно захоплюватись, вони не помічають кра
си світу й мистецтва, про яку вони говорять і навіть не 
вірять в неї, бо їм невідоме захоплення радощами життя 
та духовною творчkтю. Вони нездаl1ні полюбити що
небудь так, щоб ця любов заповнювала все Їх існування, 
носпроможні зацікавитись чим-небудь так, щоб Їх осяяла 
радість розуміння. 

Барон де-Корбель визнав за свій обов'язок стати на 
захист вищого суспільства. 

Він взявся за це, наводячи ті необгрунтовані, але не
заперечні докази, що тануть перед здоровим розумом, як 
сніг від вогню, й яких не можна збагнути,- безглузді, 
але урочисті докази сільського кюре, що доводить існу
вання бога. Наприкінці він порівняв світських людей з 
перегоновими кіньми, що, правду кажучи, не приносять 
ніякої користі, але зате підтримують славу кінського 
роду. 

Зніяковівши перед таким противником, Бертен спо
чатку зневажливо й ввічливо мовчав. Та раптом безглуз
дість барона його роздратувала і, зручно урвавши його 
промову, він розповів, нічого не пропускаючи, як прохо
дить життя добре вихованої світської людини від ранку 
до вечора. 

Всі тонко схоплені подробиці вимальовували страшен
но комічну постать. Всі так і бачили перед собою цього 
пана: в той час, коли він одягається за допомогою лакея, 
висловлює спочатку кілька загальних думок перукареві, 
що прийшов його поголити, потім, вирушаючи на ранкову 
прогулянку, розпитує конюхів про здоров'я коней, потім 
їздить по алеях лісу з єдиною метою вітатись і віДП'овіда
ти на привітання знайомих, потім снідає удвох із дружи-
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ною, що теж виїздила каретою, й докладно називає йому 
всіх, кого вранці бачила, потім ходить до вечора з вітальні 
до вітальні, щоб відновити розум У спілкуванні з людьми 
свого кола, і обідає у якогось принца, де обговорюють 
становище Європи, кінчаючи, зрештою, вечір у балетному 
фойє, чи в опері, де його боязкі нахили стати марнотрат
ником життя безневинно задовольняються лише самим ви
глядом непристойного місця. 

Портрет був такий правдивий і ні для кого не образ
ливий, що за столом не вщухав сміх. 

Товста герцогиня вся тряслась від ледве стримуваного 
бажання розсміятися, і перса її злегка здригалися. На
решті вона промовила: 

- Ні, це справді дуже смішно, ви мене уморите. 
Бертен збуджено відповів: 
- О, пані, в світі від сміху не вмирають. Та ледве

ледве сміються. В ньому з люб'язності заради доброго 
тону прикидаються, що веселяться та сміються. Досить 
добре імітують гримасу, а не суть. Підіть у народні теат
ри, там ви побачите, як люди сміються. Підіть до міщан, 
коли вони веселяться, і ви побачите, як регочуть прості 
люди. Підіть у казарми, там побачите, як люди зади
хаються, регочуть до сліз та корчаться на ліжках, див
лячись на витівки якогось штукаря. А в наших салонах 
не сміються. Кажу ж вам, що тут все фальшиве, навіть 
сміх. 

Мюзадьє спинив його: 
- Дозвольте, ви надто суворі! А самі, мій любий, 

здається, не зневажаєте світу, з якого так гостро глу
зуєте. 

Бертен посміхнувся. 
- Я люблю його. 
- То як же так? 
- Я себе трохи зневажаю, як метиса сумнівного по-

ходження. 

- Все це хизування,- сказала герцогиня. 
А коли він став запев'Няти, що не хизується, вона 

закінчила суперечку, заявивши, що всі художники люб
лять робити з мухи слона. 

Тоді зав'язалась загальна розмова, банальна й лагід
на, дружня й обережна, що торкалась всього потроху, а 
що обід кінчався, ro графиня зненацька окрикнула, пока
зуючи на повні склянки перед собою: 
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- Ну, ось я нічого не пила, нічогісінько, ні краплини, 
побачимо, чи схудну! 

Герцогиня, розсердившись, хотіла примусити її випити 
хоч кілька ковтків мінеральної води; але все було марно, 
і вона закричала: 

- Ох, дурненька, дочка її з розуму зведе. Прошу вас, 
Гільруа, не дозволяйте своїй дружині роб ити дурниць. 

Граф, з'ясовуючи Мюзадьє систему винайденої в Аме-
риці механічної молотарки, нічого не чув. 

- Про яку дурницю ви говорите, герцогине? 
- Про її безглузде бажання схуднути. 
Він подивився на жінку прихильним, байдужим по

глядом. 

- Я не звик їй суперечити. 
Графиня підвелась, спираючись на руку свого сусіда, 

граф запропонував руку герцогині, і всі перейшли до ве
ликої вітальні, бо будуар при їдальні призначався для 
денних прийомів. 

Це була величезна, дуже світла кімната. Широкі, 
прекрасні панно блідоблакитного шовку з старовинними 
малюнками, обрамлені в білі з золотом багети, мінились 
при світлі ламп та люстр яскравим і ніжним, місячним 
сяйвом. 

Портрет графині, роботи Олів'є Бертена, що висів 
посередині, здавалось, сповнював життям все помешкан
ня. Тут він був на місці, і саме повітря вітальні наповня
лося посмішкою молодої жінки, грацією її .погляду, ча
рами її біля,вого волосся. І стало майже звичаєм, якимсь 
світським обрядом,- подібно до того, як хрестяться, вхо
дячи до церкви,- щоразу зупинятись перед портретом і 
осипати компліментами його оригінал. 

Мюзадьє ніколи не пропускав цієї нагоди. його дум
ка, як уповноваженого від держави знавця, була рівно
значна офіційній експертизі, і він вважав своїм обов'яз
ком часто й переконано підкреслювати перевагу цього 
живопису. 

- Справді,- сказав він,- це найкращий із усіх су
часних портретів, що я знаю. Він сповнений чудо.вого 
життя. 

Граф де-Гільруа, звикнувши до постійних похвал цьо
му полотну і переконаний у тому, що він володіє шедев
ром, теж підійшов ближче до нього, щоб викликати ще 
більше захоплення Мюзадьє, і за хвилину чи дві вони пе-
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ребрали всі стерті технічні формули, прославляючи ви
димі й приховані достоїнства цієї картини. 

Всі звернуті до стіни очі, здавалось, палали захоп
ленням, а Олів'є Бертен, хоч і звик до цих похвал і звер
тав на них так мало уваги, як на питання про здоров'я 
під час випадкової зустрічі на вулиці, вирівнян, проте, 
лампу з рефлектором, що оС'вітлювала портрет й з вини 
слуг висіла криво. 

Потім усі сіли, і герцогиня сказала графу, що піді
ЙШОВ до неї: 

- Мабуть, мій небіж заїде за мною й буде радий 
випити у вас чашку чаю. 

З деякого часу їХ"ні бажання збігалися, і вони їх 
взаємно відгадували, хоч досі й не повідали Їх Од!Не од
ному на.віть натяком. 

Брат герцогині де-Мортмен, маркіз де-Фарандаль, май
же зовсім розорившись на грі, розбився на смерть, упав
ши з коня, і залишив вдову та сина. Цей, тепер двадця
тивосьмилітній юнак, В'важався одним з самих модних 
диригентів котільйону в Європі; його іноді запрошуsали 
до Відня та Лондона, щоб прикрасити придворні бали 
кількома турами вальса; залиши,вшись майже без до
статку, завдяки своєму становищу, походженню, імені та 
родинним зв'язкам мало не з королівськими домами, 
він тепер належав до найулюбленіших та найбажаніших 
людей у Парижі. 

Цю ще зовсім молоду славу, яку він здобув на попри
щі танців і спорту, треба було закріпити і, після багато
го, дуже багатого шлюбу, перемінити світські успіхи на 
політичні. Ставши депутатом, маркіз цим самим зробив
ся б опорою майбутнього трону,· одним з королівських 
радників і одним із лідерів партії. 

Добре обізнана герцогиня знала про величезний має
ток графа де-Гільруа, що обережно накопичував багат
ство, оселившись у простому помешканні, тоді як він міг 
би жити по-великопанськи десь у найкращому готелі в 
Парижі. Вона знала про його завжди щасливі спекуляції, 
про тонкий нюх у фінансових справах, про його участь 
у найприбутковіших підприємствах, закладених за остан
нє десятиріччя, і у неї виникла думка одружити свого 
небожа з дочкою нормандського депутата, якому цей шлюб 
додав би переважаючого впливу в аристократичному су-
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спільстві, що оточує представників династії. Гільруа, сам 
вигідно одружившись та спритно збільшивши набагато 
свій особистий достаток, виношував тепер но,ві честолюб
ні плани. 

Він вірив у повернення короля, і йому ~отілось У lВід
повідний час вик.ористати це якомога краще. 

ЯК звичайний депутат, він мало що важив. А як тесть 
маркіза де-Фарандаль, предки якого були вірними й ви..· 
значними прихильниками французького королівського 
дому, він висувався в перші ряди. 

Більш того, дружба герцогині з його дружиною нада
вала цій спілці характеру дуже цінної близькості, і б.оя
чись, що маркіз може зустріти іншу ді,вчину, яка йому 
раптом сподобається, граф викликав дочку, щоб приско
рити події. 

Пані де-Мортмен, догадуючись про його плани, мовч~ 
ки їм сприяла, і навіть сьогодні, хоч її не п.опереди.п.1і 
про раптове повернення дівчини, порадила небожу зайти 
до подружжя Гільруа, щоб він потроху призвичаювався 
часто відвідувати цей дім. 

Цього разу граф та герцогиня вперше заговорили на
тяка'ми про свої бажа1FН'Я, і 'коли вони рооходились, у,года 
про спілку була укладена. 

В другому кінці вітальні сміялись. Пан де-Мюзадье, 
розповідав баронесі де-Кор бел ь про прийом президентом 
республіки якихось представників негритянського по
сольства. Але в цю мить доповіли про приїзд маркіза 
де-Фарандаль. 

Ввійшовши, він спинився на порозі. Звиклим і швид
ким рухом руки ,він IВtCтаlВИtв МОІЮКЛЬ в пр.аве .око і затри
мав його на мить, немов хотів розглянути вітальню, куди 
BilН заходив, а може, й дЛЯ ЮГ0, щоб дати час ПРИСУllнім 
у ній розглянути його та відзначити його появу. Потім 
непомітним рухом щоки та брови він скинув скельце, що 
висіло на чорному шнурку, жваво підійшов до пані, де
Гільруа й поцілува.в її простягнуту руку, дуже низько 
~онИtВШИСЬ. Він поцілував руку своєї тітки, потім при
вітався за руку з іншими, переходячи від одного до дру
гого з витонченою невимушенІстю. 

Це був високий хлопець з русявими вусами, уже лисий, 
з офіцерською випра.вкою та манерами англійського 
спортсмена. 
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Почувалась, що він з тих людей, які працюють голо
вою менше, ніж іншими частинами тіла і люблять тільки 
такі вправи, в яких розвиваються фізична сила й сприт
ність. Проте він був освічений, бо весь час вивчав і про
довжував вивчати з великим напруженням розуму все 

те. ЩО могло йому бути корисним надалі: історію, де він 
старанно зазубрював дати, не заглиблюючись в суть по
дій, та елементарні відомості з політичної економії, по
трібні депутатові, абетку соціології, відповідно до вимог 
панівних класів. 

Мюзадьє шанував його й говорив: «3 нього буде ви
датна людина». Бертен цінував його вправність та силу. 
Вони відвідуваJІИ один і той же фехтувальний зал, часто 
вкупі полювали й зустрічались верхи в лісі. Між ними, 
отже, зав'язалась приязнь від спільних смаків, той ін
стинктивний масонський зв'язок, ЩО виникає між двома 
чоловіками, коли вони ведуть розмову на якусь для обох 
приємну тему. 

Коли маркіза познайомили з Аннетою де-Гільруа, у 
нього зненацька виникла підозра щодо тітчиних планів, 
і, вклонившись, він оглянув дівчину швидким поглядом 
знавця. 

Він визнав, ЩО вона мила й до того ж багато обіцяє; 
бо він за своє життя диригував такою великою кількістю 
котільйонів і так добре знався на дівчатах, ЩО міг з пер
шого погляду передректи майже без помилок їх майбут
ню красу, як експерт, що куштує молоде вино. 

Перекинувшись з дівчиною кількома незначними фра
зами, він сів коло баронеси де-Корбель, щоб півголосом 
поплескати язиком і з нею. 

Гості рано попрощались, і коли всі пішли, коли дівчи
на лягла спати, коли лампи погасли й слуги розійшлись 
по своіх кімнатах, граф де-Гільруа, походжаючи по ві
тальні, освітленій тільки двома свічками, довго ще затри
мував графиню, ЩО дрімала в кріслі, розповідаючи про 
свої плани, передбачаючи всілякі комбінації, шанси та 
різні застереження ... 

Було пізно, коли, дуже вдоволений вечором, він пішов 
шепочучи: 

- Ну, діло, здається, зроблено. 
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ІІІ 

«Коли ви прийдете, друже? Я не бачила вас уже три 
дні, і час цей здається мені таким довгим. З дівчиною У 
мене багато турбот, але ви знаєте, що без вас я вже не 
можу жити». 

ХУДОЖНИК, який креслив олівцем ескізи, все шукаючи 
нового сюжету, прочитав записку графині, потім, вису
нувши шухляду письмового стола, поклав її туди на купу 
інших листів, які зібрались від початку їхнього зв'язку 
з графинею. 

Завдяки вільності світського життя, вони звикли ба
читись мало не щодня. Час від часу вона приходила да 
нього, і, не заважаючи йому працювати, просиджувала 
годину або дві в кріслі, де колись позувала. Але, боячись 
привернути увагу слуг, вона вважала за краще для таких 

щоденних побачень, для цієї дрібної монети кохання, при
ймати його у себе або зустрічатись десь у салоні. 

Вони заздалегідь домовлялись про ці зустрічі, що за· 
вжди здавались панові де-Гільруа дуже природними. 

Щонайменше двічі на тиждень художник обідав у 
графині з кількома друзями, щопонеділка він акуратно 
заходив до її ложі в опері; потім вони ще призначали по
бачення в якомусь домі, де ніби випадком сходились од
ночасно. Він знав, коли вона ввечері буває вдома, і за
ходив тоді до неї на чашку чаю, почуваючи себе біля неї 
як дома, такою теплою, затишною і надійною була ця 
давня прив'язаність. Він так звик зустрічатись де-небудь 3 

нею, бути коло неї хоч кілька хвилин, обмінюватися з 
нею кількома словами та думками, що відчував постій
ну потребу бачити її, хоч полум'я його пристрасті давно 
вже погасло. 

Потреба бути в сім'ї, в заселеному, багатолюдному 
будннку, обідати за загальним столом, проводити вечори 
за невтомними розмовами з давніми знайомими, та потре
ба зв'язку, дотику й близькості, що таїться в кожному 
людському серці й жене старого парубка по друзях з 
хати до хати, де він влаштовує свій домашній куточок, 
зміцнювала силою егоїзму його прив'язаність. В тому до
мі, де його люби.пи, пестили, де він усе знаходив, він міг, 
крім того, спочити й ніжити свою самотність. 

Три дні пін не бачив своїх друзів, яким приїзд дочки, 
мабуть, завдав багато клопоту, і вже нудився, трохи на-
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віть сердився, що вони не покликали ЙОГО до цього часу, 
але вважав не зовсім скромним потурбувати Їх першим. 

Він схопи.вся, прочитавши листа, мов від удару бича. 
Була третя година дня. Він вирішив негайно піти до неї, 
щоб застати її· ще вдома. 

На дзвінок з'явився лакей. 
- Яка погода, Жозеф? 

Дуже добра, пане. 
Чи тепло? 

- Так, пане. 
- Білий жилет, синій піджак, сірий капелюх. 
Він за,вжди одягався дуже елегантно, і хоч одежу 

йому шив кравець дуже скромного стилю, але по одному 
тому, як він носив ЇЇ, як ходив, стягнувши живіт білим 
жилетом і відсунувши трохи назад високий фетровий ка
пелюх, в ньому, здавалось, можна було зразу впізнати 
художника й холостяка. 

Коли він прийшов до графині, йому сказали, що вона 
збираєтЬся на прогулянку в ліс. Він був невдоволений і 
почав чекати. 

Як звичайно, він почав ходити по вітальні, затемненій 
портьєрами, переходячи від крісла до крісла, від вікон до 
стін. На легких столиках з позолоченими ніжками були 
розкидані в удаваному безпорядку різні непотрібні дріб
нички, гарненькі й дорогі. То були старовинні скриньки 
з різьбленого золота, табакерки з мініатюрами, статует
ки з слонової кості, далі новітньої роботи штучки з мато
вого срібла, смішні, але суворі, з ознаками англійського 
стилю, малюсінька кухонна плитка і на ній кішка, що 
п'є з каструлі, скринька для цигарок в формі великої 
хлібини, кофейник, щоб класти сірники, а в окремому 
футлярі ціле вбрання для ляльки: намисто, обручки, каб
лучки, брошки, сережки з діамантами, сапфірами, рубіна
ми та ізумрудами,- мікроскопічна фантазія, виконана, 
здавалось, руками ювелірів Ліліпутії. 

Час від часу він торкався якоїсь речі, що сам подару
вав колись в зв'язку з тим чи іншим сімейним святом, 
брав її, крутив у руках, дивився на неї з мрійною бай
дужістю, потім клав на місце. 

В кутку на одноногому столику круглої канапки ле
жало декілька книжок, пишно оправлених, але мало коли 
читаних. На тому ж столику лежа\Лакнижка «Рев'ю де 
Де Монд», трохи зім'ята, пошарпана, з загнутими сторін-
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ками, HeMOIВ її не раз чита,,'!и, та кілька нерозрізаних жур
налів. «Сучаоне мистецтво», я'~й переддлачували тільки 
тому, що дорого коштував,- його передплатна ціна стано
вила чотириста франків на рік,- і «Вільний листок». 
тонесенький збірник у синій обкладинці, де виступали 
наіЙновіші поети, так звані «Збуджені». 

Між вікнами стояв письмовий столик графині, кокет
ливий Івитвір МИlНулоro століття, на якому оона писала 
.відповіді на термінов.і заJIіИС~И, одержані під час прийо
мів гостей. Тут же лежало ще кілька улюблених книжок, 
ознака жіночого розуму і серця: Мюссе, «Манон Леско», 
<<іВертер», а щоб показати, що й складними почуттями та 
таємницями психології тут цікавились,- «Квіти зла», 
«Червоне і чорне», «Жінка ХУІІІ століття», «Адольф». 

Біля книжок чудове ручне дзеркальце, шедевр ювелір
ного мистецтва; воно було повернуте склом вниз на ква
дратному куоку гаптованого оксамиту, щоб можна було 
помилу.ватися тонким узором золота й срібла на його 
ClПинці. 

Бертен узяв його і подивився на себе. За останні ро
ки lВін страшенно постарі.в, і хоч знаходив своє обличчя 
тепер більш оригінальним, ніж раніше, одутлість щік та 
зморшки на шкірі починали його смутити. 

Позад нього розчинились двері. 
Добридень, пане Бертен,- сказала Аннета. 

- Добридень, малятко, як ся маєш? 
- Дуже добре, а ви? 
- То ти рішуче не хочеш говорити мені «ти»? 
- Ні, справді, мені ніяково. 
- Та що тиl 
- Авжеж, мені ніяково. Я ніяковію У вашій присутності_ 
- А чому це? 
- Бо ... бо ви ні старі, ні молодіІ .. 
Художник засміявся. 
- Після такого доводу я не настоюю. 
Вона ра"птом почервоніла аж до тієі білоі шкіри на 

лобі, де пробивається перше волосся, і ніяково додала: 
- Мама доручила мені переказати, що вона зараз 

вийде, та спитати, чи не поїдете ви з нами в Булонський 
ліс. 

- Безперечно. Ви одні? 
- Ні, з герцогинею де-Мортмен. 
- Дуже добре, і я з вами. 



- Тоді Д,озвольте ме.ні піти надіти капелюха? 
- Іди, моя дитино. 
Ще не встигла вона вийти, як зайшла графиня у вуа-

лі, готова до від'їзду. Вона простягла руки. 
- Що це вас не видно, Олів'є? Що ви робите? 
- Я не хотів вам заважати в ці дні. 
Вона промовила ім'я Олів'є таким тоном, ніби вкла

ла в нього всі DBOЇ докори й почуття. 
- Ви найкраща жінка в світі,- сказав він, зворуше

ний інтонацією, з якою вона вимовила його ім'я. 
Коли з цією сердечною дрібною сваркою було покін

чено й уладнано, вона додала тоном світської розмови: 
- Ма заїдемо за герцогинею додому, а потім пока

таємося в лісі. Треба все це показати Нанеті. 
Ландо чекало їх коло брами. 
Бертен сів проти жінок, екіпаж рушив, коні застуко

тіли копитами під дзвінким склепінням. 
На великому бульварі, що спус'кався до церкви святої 

Ма,гдаліни, все живе, здав ало:сь , !Відчувало радkть при
~oдy ранньої весни. 

Тепле повітря й сонце надавало чоловікам святково
го, а жінкам - закоханого вигляду, веселило хлопчиків 
і білих кухарчат, що, поставивши на лави свої кошики, 
бігали й гуляли з своіми однолітками, молодими вулич
ними хлопчиками; собаки, здавалось, кудись поспішали, 
у консьєржuв 'від співів охрипли чижики, тільки старі 
шкапи візників плелись своєю звичайною понурою сту
пою, своєю похмурою риссю. 

Графиня прошепотіла: 
- О, який чудовий день, як гарно жити! 
При ясному денному світлі художник розглядав по 

черзі матір і дочку. 
Звичайно, між ними була різниця, але разом з тим 

така схожість, що одна здавалась продовженням другої, 
здавалась створеною 3 однієї і тієї ж крові та плоті, 
натхненною одним і тим же життям. Особливо їхні очі, 
блакитні, покраплені чорними цяточками, очі, такі свіжі 
й синяві У дочки й трохи знебарвлені у матері, дивились 
на нього так однаково, коли він щось говорив, що він 
мимоволі чекав від них однакових відповідей. І, приму
шуючи іх сміятися та говорити, він дИвувався, що перед 
ним дві зовсім різні жінки, що з них одна вже в літах, 
а друга тільки починає жити. Ні, він не міг передбачити, 
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чим стане ця дитина, коли її молодий розум з поки що 
приспаними смаками та інстинктами розів'ється, як квітка, 
в овітському вирі. Це була гарненька істота, нікому неві
дома і яка ще нічого не знає, готова іти назустріч приго
дам і коханню, як той корабель, що вийшов з рідної га
вані, тоді як її мати, яка пройшла вже свій життєвий 
шлях і любила вже, поверталась до тихої пристані. 

Він зворушився, подумавши, що вона обрала саме йо
го, ща й досі він дорогий цій незмінно вродливій жінці, 
яка похитувалась в колясці, вдихаючи тепле весняне по
вітря. 

Він висловив їй вдячність поглядом, вона зрозуміJ!а 
його значення, і в легенькому дотикові її сукні йому по
чулась теж вдячна відповідь. 

Він і собі прошепотів: 
О, справді, який чудовий день! 

Взявши герцогиню на вулиці де-Варен, вони рушили 
до Будинку інвалідів, минули Сену, і їдучи вгору до Трі
умфальної арки серед ціnої лави екіпажів, досягли Єлі
сейських полів. 

Дівчина сиділа поруч з Олів'є, спиною до коней і ди
вилась на потік екіпажів жадібними, наївними очима. 
Час від часу, коли герцогиня або графиня відповідали 
легким кивком голови на чиєсь привітання, вона питала: 
«Хто це?» Він відповідав: «Нонтеглени, .пюkельсі, гра
фИlНЯ де-Льокріст», чи «пре~раClна паlНі Мандельєр». 

Вони їхали тепер по проспекту Булонського лісу, 
серед стукоту й руху коліс. Екіпажі, що вже не так тіс
~ІИлись, як біля ТріумфаJ1ЬНОЇ арки, здавалось, змагались 
у нескінченном'у галопі. Фіа~ри, важкі ландо й величаві 
восьмиресорні карети випереджали одні одних, але зне
нацька всіх Їх обігнала швидка вікторія, запряжена од
ним рисаком, який мчав з шаленою швидкістю крізь цей 
рухливий потік людей різних верств, класів та ієрархій 
молоду жінку, що не.дбало розсілася в кареті, від 
овітлоro, сміливого вбрання її віяло на екіllIажі, я,кі 
вона минала, дивовижними пахощами невідомоі квітки. 

- Хто це. така? - спитала Аннета. 
- Не знаю,- відповів Бертен, а герцогиня й графиня 

обмінялись посмішками. 
Листя розпускалося, солов'ї, постійні відвідувачі цього 

паризького саду, вже переГУіКУналис.я Ів !Молодій зелені, і 
,коні, наближаючись до озера, поплентались ліниво за 
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іншими екіпажами, з КОЛЯ1ОКИ дО коля,ски ПОШ!1НУЛИ не
скінченні привітання, посмішки й поклони. Це нагаду
вало тепер плавучу флотилію човнів з дуже чемними 
добродіями та жінками. Герцогиня, що раз у раз кивала 
піднятим капелюхам та головам, схиленим у поклО'ні, 
робила, здавалось, огляд, і в міру того, Я'к 'Вони проїж
джали перед нею, вона пригадувала все, що знала, дума

ла й гадала про цих людей. 
- Глянь, малятко, ось знову прекрасна пані, де-Ман

дельєр, Кіраса РеспубліlКИ. 
В легкій і кокетливій колясці перша красуня Респуб

ліки, зовні байдужа до своєї незаперечної слави, визна
ної всіма, дозволяла пишатися своїми великими темними 
очима, низьким чолом під пасмами чорного волосся та 
владним, трохи завеликим РОТО'М. 

- Все-таки вона дуже вродлива,- сказав Бертен. 
Графині не подобались його похвали іншим жінкам. 

Вона тихо знизала плечима й нічого не відповіла. 
Але дівчина, у якій зненацька прокинувся інстинкт су-

перництва, насмілилась сказати: 
- По-моєму, ні. 
Художник повернувся до неі. 
- Так, ПО-11IЮЄМУ, вона не Івр.qдлива? 
- Ні, У неі такий вигляд, ніби її в чорнило вмочили. 
Герцогиня захоплено засміялась. 
- Браво, малятко, половина паризьких чолО'віків уже 

шість років умліває перед цією негритянкою! Можна по
думати, щО' вони глузують з нас. Стривай, глянь краще 
на графиню де-Льокріст. 

Одна в ландо з білою собачкою, ніжна, граціозна, як 
мініатюра, білява, з карими очима, графиня, тонкі риси 
обличчя якоі 'вже п'ять чи шість рокЬв були темою незміlН
ного захоплення її поклонників, відповідала на привітан
ня знайомих, зберігаючи- весь час постійну посмішку на 
устах, 

Але Аннета й на цей раз не виявила захвату. 
- О! - мовила ді'ВЧИlНа.- Вона вже немолода. 
Бертен, що звичайно в щоденних суперечках про цих 

двох суперниць ніколи не підтримував графиню, зненаць
ка обурився за таку нетерпимість дівчини. 

- Чорт візьми,- сказав він,- подобається вона тобі 
чи ні, але вона чарівна, і я бажаю тобі теж стати такою 
гарною, як вона. 
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- Облиште,-мовила герцогиня,-ви звертаєте увагу 
на жінок тільки тоді, коли їм уже за тридцять минуло. 
Дитина має рацію, ви хвалите тільки таких жінок, що 
вже відцвітають. 

Він скрикнув: 
- Дозвольте, жінка справді вродливою стає пізніше, 

коли вона досягає цілком повного розвитку. 
І розвиваючи думку, ЩО перша свіжість це тільки зов

нішній блиск дозріваючої краси, він доводив, ЩО світські 
чоловіки не помиляються, мало приділяючи уваги моло
дим жінкам у всьому їхньому блискові, і мають рацію, 
визнаючи Їх вродливими тільки в останній період їх
нього розвитку. 

Потішена цим графиня прошепотіла: 
- його правда, він судить як художник. Молоде об

личчя дуже миле, але завжди трохи банальне. 
Художник продовжував відстоювати своє, зазначаючи, 

ЩО в певний час обличчя повільно втрачає невиразну 
юнацьку ПРИінаднkть, набирає овоєї оста'ЮЧlНОЇ форми, 
свого характеру і С'НОГО !Вигляду. 

Кожне його слово графиня підтверджувала, переко
нано хитаючи головою; і чим більше він до,водив, з за
палом адвоката, ЩО виголошує свою захисну промову, 3 

піднесенням обвинуваченого, ЩО відстоює свою пра,воту, 

тим рішучіше вона схвалювала його поглядом і жестом, 
немовби вони уклали умову між собою для взаємної під
тримки проти якоїсь небезпеки, для захисту від загроз
ливої й хибної думки. Аннета їх не слухала, поринувши 
цілком у споглядання. Завжди усміхнене обличчя її спо
важніло, і вона мовчала, одурманена радістю такого ото.
чення. Це сонце, листя, екіпажі, це прекрасне, багате й 
веселе життя - все це було для неї. 

І вона зможе сюди приїжджати щодня, її теж знати
муть, вітатимуть, їй теж заздритимуть, і чоловіки, пока
зуючи на неї, можливо, казатимуть, що вона вродлива. 
ВоНа вибирала чоловіків та жінок, що здавались їй най
елегантнішими, і весь час запитувала про Їхні імена, ці
кавлячись лише тими іменами, що часом збуджували у 
неі пошану та здивування, бо вони часто пападались ЇЙ 
в газетах чи в підручнику з історії. Вона ніяк не могла при
звичаїтись до цього походу знаменитостей, не могла на
віть відразу повірИ'Ги, що вони справжні,- немов Л,ИВИ-
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лась якусь виставу. Візники навіювали ЇЙ зневагу, навіть 
огиду, пригнічували її та обурювали; і 'вона зненацька 
промовила: 

- По-моєму, сюди треба було б пускати тільки пан
ські карети. 

Бертен відповів: 
- А як же тоді бути, панночка, з рівністю, свободою 

та братерством? 
Вона зроБИJIа гримасу, немов говорила: «Це для ін

ших» - і додала: 
- Для візників знайшовся б інший ліс, Венсенський, 

наПРИКJIад. 

- ТИ відстаєш, мала, ти й не знаєш, що ми плаває
мо в демократичному морі. А втім, коли хочеш побачити 
ліс чистим від будь-яких домішок, приїзди вранці, зу
стрінеш тут тільки цвіт, самий цвіт суспіJIьст.ва. 

І він майстерно змалював одну з тих картин, які йому 
завжди удавались, картину лісу вранці з вершниками та 
амазонками того найвитонченішого клубу, де всі знають 
один ОДІЮЮ на Йм·еНіНЯ, 3інають родинні зв'яз,ки, титули, 
чеоноти й вади, немов усі вони жили на о.дній вулиці чи 
в одному містечку. 

- Ви тут часто буваєте? - спитаJIа вона. 
-- Дуже часто; це справді найкраще місце у всьому 

Парижі. 
Чи їздите ви верхи вранці? 
Звичайно. 
А потім, вдень, робите візити? 
Так. 
Та коли ж ви працюєте? 
Я працюю ... коли прийдеться, а крім того., я вибрав 

собі фах до смаку! Через те що я малюю портрети пре
красних дам, то мені ж потрібно іх бачити і по змозі 
скрізь бувати з ними. 

Вона запитала серйозно: 
- Пішки чи верхи? 
Він скоса задоволено на неї глянув, немов казав: 
- Ого, вже дотепи. Гарна ти будеш! 
З даJIечини, з широких полів, що ще тільки прокида

лись після зими, дихнув холодний вітрець, і весь цей 
кокетливий, ме.Р:ЗЛЯІКуватиЙ, великосвітський ліс затре.мтіIВ. 

Кілька секунд це тремтіння котилось по негустому 
листю дерев і тканинах на плечах. Всі жінки, майже 0)1-
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наковим рухом накинули на руки та шию шалі, що спали 

з плеч, і коні пустились риссю з одного в другий кінець 
алеї, Н,емов гострий вітрець, налетівши, стьобнув іх своім 
падихам. 

Вертались швидка серед срібнога дзвону тремтячих 
бубонців, під скісним червоним промінням призахідного 
сонця. 

- Хіба ви їдете дадаму?- спитала худажника гра", 
финя, яка знала всі ного звички. 

- Ні, я в клуб. 
- То ми вас завезема по дорозі. 
- Гаразд, щиро дякую. 
- А коли ви нас з герцогинею запрасите снідати? 
- Призначте день. 
Цей принадний партретист парижанок, якого при

хильники охрестили «реалІстичним Ватто», а огудники на
зивали - «фотографом жіночих сукень та накидою>, час
то влаштовував сніданки або обіди для прекрасних дам, 
яких він відтворював. а також і для інших жінок, обо
в'язково славетних, відомих, що дуже тішились цими ма .. 
ленькими святами в помешканні нежонатого художника. 

- ПІслязавтра? Вам післязавтра зручно, люба гер
цогине? - спитала пані де-Гільруа. 

- Атож, ви дуже мила! Пан Бертен ніколи не паду
має про мене, влаштовуючи банкет. Мабуть, я таки 
справді вже немолода. 

Графиня, звикнувши дивитись на будинок художника, 
як на свій власний, додала: 

- Тільки нас четверо, ті, ща в ланда, герцогиня, Анне
та, я та ви, нікого більше, авжеж, великий художнику? 

- ТіJI&КИ ми,- сказав він, БИХОДЯЧИ,- і я вас часту
ватиму раками по-ельзаськи. 

- О, ви малу зіпсуєте! 
Він розкланявся, стоячи на дверцях карети, потім 

жваво зайшов у вестибюль великого клубного будинку, 
кинув пальто й палицю гуртові лакеїв, що схопились, як 
солдати перед офіцером, і піuюв угору широкими схода
ми, минув ще юрбу слуг у коротких штанях, штовхнув 
двері й раптом відчув у собі юнацьку бадьорість, почув .. 
ШИ в кінці коридора невпинний брязкіт рапір, що схре-< 
щуються, випади й голосні вигуки: 

- 3ачеплено.- Мені.- Мимо.- Маю.- 3ачеплено.~ 
Вам. 
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У фехтувальному залі бійці в одежі з сірого полотна 
та шкіряних нагрудниках, 'в підJв'язаних .на кісточках 
панталонах та в чомусь подібному до фартухів, ЩО спу
скались на живіт, піднісши одну руку вгару зстиснутим 
кула,ком, а в другій руці, величезній від адягненаї рука
виці, тримаючи танку й гнучку рапіру, схилялись вперед 
і випрямлялись у великому залі з поривчастаю гнучкі
стю, як заведені б.гшзні. 

Другі спачивали, розмавляючи, ще задихані, червоні, 
з хусткаю в руці, витираючи чола та шию; треті, сидячи 
на чатирикутнаму дивані, що тягнувся нав'кола всьогО' за
лу, дивились на змагання. Ліверді бився з Ланда, а клуб
ний учитель Тальяд з високим Ракдіанам. 

Бертен, пасміхаючись, потискував руки, як у себе 
вдама. 

- Я з вами б'юся! - крикнув йаму баран де-Баврі. 
- До ваших послуг, любий. 
І він пішав до гардерабної переадягатися. 
ДавнО' вже він не пачував себе таким легким та міц

ним і, передчуваючи, ща буде змагатися відмінно, нетер
пляче поспіша.в, як школяр на гулянку. Коли супротивник 
став перед ним, він зразу ж атакував йаго з незвичайнаю 
гарячністю й за десять хвилин одинадцять разів зачепив 
йага й так втамив, ща баран попрасив пащади. Після тага 
він фехтував з Пюнізімонам та з своїм таваришем Аморі 
Мальданам. 

Потім ахоладив разпалене' тіла холодним душем, що 
нагадав йаму купання восени, коли він двадцятилітнім 
юнакам, щаб падратувати міщан, плигав сторч галоваю 
у Сену з мостків, ща знаходяться в пригораді. 

- Ти тут обідаєш? - спитав його Мальдан. 
- Так. 
- у на,;: зЛіверді, POKдialНOM та Ланда окремий стіл: 

не барись, уже чверть на восьму. 
у їдальні була шумно. 
Там були всі нічні паризькі бурлаки, нероби й ділки, 

всі ті, хто з сьомої години вечора не знають, ща їм ро
бити, і йдуть абідати до клубу, щоб завдяки випадковій 
зустрічі причепитись до чогась або до когась. 

Кали п'ятерО' друзів сіли да столу, банкір Ліверді, 
міцний сорокалітній і кремезний чалавік, сказав Берте
нові: 

- Ви сьогодні ввечері просто шалений. 
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Художник відповів: 
- Так, сьогодні я міг би зробити щось надзвичайне. 
Інші посміхнулись, а пейзажист Аморі Мальдан, ни-

зенький, худий і лисий, з сивою бородою, промовив лу
каво: 

- Я теж у квітні завжди почуваю новий приплив со
ків, і на мені з'являється декілька листочків, з півдесят· 
ка найбільше, потім все це НИЛИlВаєтьоя у почуття; тільки 
врожаю ніколи не буває. 

Маркіз де-Рокдіан та граф Ланда висловили йому 
співчуття. Обидва старші за нього, хоч ніяке досвідче~ 
не око не визначило б їхнього віку, клубні завсідники, 
вершники й фехтувальники, що в постійних вправах 
загартували тіло, вони хвалились, що вони в усіх 
відношеннях молодші за неврастенічних ледащ нового 
покоління. 

РОКдіан, що походив з доброго роду й якого прийма
ли у всіх' салонах, хоч його і запідозрювали у всіляких 
таємних J1)ОШОВИХ шахраЙст.вах,- що на думку Бертена, 
було не дивно, бо він багато рокіІВ провів у картярських 
Домах,- одружений, потім розлучений із дружиною, що 
платила йому ренту, директор бельгійських та португаль
с~ких банкіtВ, гордо НQtCИіВ на своєму енергійному обличчі 
Дон-К,іхота трохи збляклу честь нічим не гидуючого дво
рянина, час від часу омиваючи цю честь кров'ю від по
дряпини на дуелі. 

Граф де-Ланда, добродушний велетень, гордий своїм 
зростом та плечима, хоч і був одружений і двох дітей 
мав, але дома обідати зважувався од сили тричі на тиж
день, а в інші дні після вправ у фехтувальному залі зали
шався з приятелями в клубі. 

- Клуб - це РО~ИІНа,-ка.зЗlВ Івін,- родина для тих, 
хто своєї не має, дЛЯ 1'ИХ, хтО' її ні·коли не матиме, і .для 
тих, кому своя обридла. 

Коли розмова зайшла про жінок, то вО'на покотилася 
від анекдО'Гів до спогадів, від спогадів до хвастощів, аж 
до нескромної одвертості. 

Маркіз де-Рокдіан не називав імен С'воїх коханок,
це були світські жінки,- але змальовував Їх з великою 
точністю, так що відгадати їх було дуже легко. 

Він давав можливість опj.вбесіднику догадатись, про 
кого ,він юворив. Банкір Лі/верді називав своїх коханок 
пО' імені. Він рооповіда.в: 
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- Тоді я був У близьких стосунках з дружиною од
ного дипломата. Так одного вечора, розлучаючись із нею, 
я кажу: малятко моє, Маргарито ... 

Він спинявся, бачачи посмішки, потім продовжував: 
- Ех, я щось проговорився! Треба було б привчитись 

усіх жінок звати Софіями. 
Олів'є Бертен, завжди дуже стриманий, звичайно від

повідав, коли його запитували: 
- Я задовольняюсь своїми натурщицями. 
Всі вдавали, що вірять йому, а Ланда, що бігав за 

повіями, збуджувався, думаючи про ті ласі шматочки, що 
трапляються на вулиці, та про молодих жінок, що роздя
гаються перед художником за десять франків на годину. 

В міру того, як порожніли пляшки, всі ці дідки, як 
звала Їх клубна молодь, всі ці дідки, з розчервонілими 
обличчями, розпалювались,. схвильовані розігрітими ба
жаннями та розворушеними пристрастями. 

Рокдіан післн кави вдався до правдоподібних не
скромностей, й, забувши світських жінок, славив простих 
кокоток. 

- Париж,- казав він із склянкою кюмелю в руці,
це єдине місце, де чоловік не старіє, де в п'ятдесят ро
ків, аби тільки міцний був та добре зберігся, він завжди 
знайде вісімнадцятилітню, гарненьку, мов янгол, дівчи
ну, що полюбить його. 

Ланда, бачачи, як Рокдіан після лікеру став Рокдіа
ном попередніх років, захоплено його підтримував та на
зивав дівчаток, що й досі його кохають. 

Але Ліверді, скептичнішии і певний, що знає ціну жін
кам, бурмотів: 

- Вони вам тільки говорять, що кохають. 
Ланда відповів: 

Вони' мені це доводять, любий. 
- Ці докази не беруться до уваги. 
- З мене іх досить. 
Рокдіан закричав: 
- Та вони й самі так думають, сто чортівl Невже ви 

гадаєте, що гарненька двадцятилітня повійка, що вже 
п'ять чи шість років гуляє в Парижі, де наші вуса нав
чили її спочатку поцілунків, а потім одбили смак до них. 
вміє ще відрізняти тридцятилітнього від шістдесятиліт
нього? Годі-бо! Яка дурницяl Вона забагато бачила Й 
знала. Та я ладен з вами об заклад побитися, що вона 
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в глибині душі більше любить, справді більше, старого 
банкіра, ніж молодого чепуруна. Хіба ж вона знає чи ду
має про це? Хіба чоловіки тут мають вік? Ех, любий, ми 
молодіємо, сивіючи, і чим більше сивіємо, тим частіше 
нам кажуть, що люблять нас, більше нам це доводять і 
більше ми цьому віримо. 

Вони встали з-за столу, піднесені й збуджені алкого
лем, готові рушити на всілякі перемоги, й почали обгово
рювати питання, як провести Їм вечір. Бертен говорив 
про цирк, Рокдіан-про іподр<JIМ, Мальдан-<про «Едем», 
а Панда - про «Фолі-Бержер». В цей час до них донес:
лись далекі тихенькі звуки настроюваних скрипок: 

- СтриваЙте. Здається, в клубі сьогодні муsика?
спитав Рокдіан. 

- Так,- відповів Бертен,- чи не посидіти нам хви
лин десять перед відходом? 

- Ходімо. 
Вони перейшли вітальню, більярдну й гральний заJl 

й потрапили зрештою в щось подібне до ложі над естра
дою. Четверо добродіїв, сівши в крісла, вже зосереджено 
там чекали, а внизу, серед рядів порожніх стільців, ще 
з десяток слухачів розмовляли, сидячи й стоячи. 

Диригент уривчасто стукотів смичком по пюпітру,
починали. 

Олів'є Бертен любив музику, як люблять опіум. Вона 
наганяла на нього мрії. 

Як тільки до нього доходила гучна хвиля музикаль
них звуків, він почував, що його ОХОПJJЮЄ якась нервова 
сп'янілість, надаючи його тілу й душі дивної чутливості. 
його сп'яніла від мелодій уява, мов безтямна, линула в 
ніжних мріях та солодких маревах. Заплющивши очі, 
поклавши ногу на ногу й звісивши руки, він слухав звую{ 
й бачив видива, що проходили перед його очима і в серці. 

Оркестр грав симфонію Гайдна, і як тільки художник 
закрив очі, він знову побачив ліс, СТQвпище карет навкру
ги й напроти себе в ландо графиню з дочкою. Він чув 
Їхні голоси, стежив за Їх словами, почував колихання 
карети, дихав повітрям, повним запашного листя. 

Тричі сусід, говорячи з ним, переривав це видиво, і 
воно тричі знову відновлювалось, як поновлюється кора
бельна качка, хоч всі і лежать у нерухомому ліжкові. 

Потім воно розширилось й розтягнулось у далеку 
мандріlВКУ з цими обома жінками; вони, як і ра,ні,ше, 
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сиділи проти нього то взаліЗНИчномувагоні, то за столом 
у чужоземному готелі. І поки грала музика, вони не по
кидали його, немовби під час прогулянки в цей сонячний 
день, вони лишили відбиток своїх облич в глибині його 
очей. 

Тиша, потім гуркіт стільців і голоси розвіяли цю 
мрійну млу, і він побачив коло себе чотирьох друзів, які 
дрімали в наївних позах уваги, що обернулась у сон. 

Розбудивши їх, він спитав: 
- Ну, що тепер робитимемо? 
- Мені хочеться тут ще трохи поспати,- щиро при-

знався Рокдіан. 
- Мені теж,- додав Ланда. 
Бертен підвівся: 
- Я йду додому; стомився трохи. 
Почував він себе, навпаки, дуже жвавим, але хотів 

піти, боячись закінчити вечір у клубі, як це часто трап
лялось, за столом для гри в бакара. 

Тому він вернувся додому, і другого дня, після неспо
кійної ночі, такої ночі, яка збуджує у артистів той стан 
мозкової діяльності, якому дали ім'я натхнення, він ви
рішив нікуди не виходити й працювати до вечора. 

Це був чудовий день, такий день, коли легко працю
вати, коли думка ніби передається в руки й сама собою 
закріплюється на полотні. 

Замкнувши двері, відгородившись від світу, в тиші за
чиненого для всіх будинку, в улюбленій тиші майстерні. 
з ясним зором і світлим розумом, захоплений і бадьорий, 
він тішився щастям, дарованим тільки одним художни
кам,- щастям у радості розпочати свій 'Гвір. 

В ці години праці для нього існував тільки клапоть 
полотна, де під пестощами пензлів зароджувався образ, 
і під час приступів творчого натхнення він почував див
не, але радісне відчуття життя, що виливається через 
край, п'янить і розливається. Ввечері він був зовсім роз
битий, немов після фізичної праці, і заснув з приємною 
думкою про завтрашній сніданок. 

Стіл був прибраlНИЙ квітами, С1}>ави ретельно добра
ні для такої витонченqї гурманки, як пані де-Гільруа, і 
незважаючи на енергійний, хоч і короткий, опір, худож
ник примусив своїх гостей випити шампанського. 
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- Боже мій, треба ж колись вперше сп'яніти. 
Вертаючись до майстерні, всі почували себе трохи 

збудженими тією легкою веселістю, що підносить люди
ну, немов на ногах у неї виросли крила. 

Герцогиня й графиня, яким треба було їхати на засідан
ня Комітету французьких матерів, хотіли спочатку одвез
ти дівчину додому, але Бертен запропонував прогуля
тись з нею пішки до бульвару Мальзерб; і вони пішли. 

- Ходімо найдальшим шляхом,- сказаJ1а вона. 
- Хочеш поблукати в парку Монсо? Це дуже миле 

місце - подивимось на маленьких діток та годувальниць. 
- З задоволенням. 
Вони пройшли з боку проспекта Веласкеза мону

ментальні позолочені грати, що служать за вивіску та 
вхід до цього розкішного парку, що в самому серці Па
рижа пишається штучною, зеленою красою і оточениіі 
навколо князівськими палацами. 

Вздовж широких алей, що майстерними зворотами 
перерізають лужки та кущі, юрба чоловіків і жінок, що 
сидять на залізних стільцях, стежать за прохожими, а на 
вузеньких стежках, що звиваються, як струмки і хова
ються в тіні, діти купками копирсаються в піску, бігають. 
плигають через мотузку під недбайливим оком годуваль
ниць чи стурбованим поглядом матерів. Величезні купо
лоподібна підстрижені дерева схожі на листяні монумен
ти, велетенські каштани, важкий лист яких забризканий 
червоними й білими гронами, пишні сикомори, декоратив
ні з майстерно погнутими стовбурами платани прикра
шають великі, буйні газони, утворюючи чарівні перспек
тиви. 

Душно; горлиці туркотять серед листу, пурхаючи по 
верховіттях, а горобці купаються у веселці, запаленій 
сонцем у водяному пилу, що осідає від поливання на мо
JlОДій траві. Білі статуї на цоколях здаються щасливими 
серед зеленої свіжини. Мармуровий хлопець витягає з 
ноги невидиму шпичку, немов загнав її зараз, женучись 
за Діаною, що тікає до ставка серед гаю, де притаїлись 
руїни храму. 

Інші статуї цілуються, закохані й холодні, на узліс
сях, або мріють, оповивши коліно рукою. По мальовничих 
скелях шумує й біжить водоспад. Навколо дерева, усіче
ного, немов колона, в'ється плющ; на домовині видно 
якийсь напис. Але кам'яні стовпчики на газонах нага-
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дують Акрополь не більше, як і цей елегантний малень
кий парк нагадує- дикий ліс. 

Це - штучне і чарівне місце, куди міські люди ходять 
милуватися вирощеними в оранжереях квітами та за
хоплюються, начебто театральною, тією приємною виста
вою, що влаштовує розкішна природа в самому серці 
Парижа. 

Олів'є Бертен вже кілька років мало не щодня прихо
див до цього вподобаного ним місця подивитись на пари
жанок у найвідповідніших для них обставинах. «Для цьо
го парку потрібні туалети,- казав віп.- Погано вдягнені 
люди викликають тут огиду». І він годинами блукав у 
ньому, знав усі рослини й усіх постійних відвідувачів. 

Він ішов поруч з Аннетою по алеї, неуважно погля
даючи на строкате, кипуче життя саду. 

- О, як чудово! - скрикнула вона. 
Вона дивилась на хлопчика в білявих кучерях, що 

здивовано й захоплено поглядав на неї. 
Потім вона оглянула всіх дітей і, тішачись виглядом 

живих одягнених ляльок, сама ставала балакуча й това
риська. 

Вона йшла дрібним кроком і висловлювала Бертенові 
свої міркування про малят, годувальниць та матерів. Здо
рові діти: викликали у неї радkНі вигуки, а бліді збуджу
вали жаль. 

Він слухав її, тішачись нею більше, ніж дітворою, і, 
не забуваючи про свій живопис, шепотів: «Чудово!» Він 
думав про те, що можна було б зробити прекрасну кар
тину - куточок парку з букетом годувальниць, матерів та 
дітей. ЯК він раніш про це не подумав? 

- Ти любиш таких хлопчаків? 
- Дуже. 
Бачачи, як вона на них дивиться, він почував, що 

ІИ хочеться взяти їх на руки, цілувати, тормошити
природне і ніжне бажання майбутньої матері. І його 
дивував цей потайний інстинкт, прихований у жіночому 
тілі. 

У неї був настрій поговорити, і він почав розпитувати 
про її смаки. Вона мило й наївно признал ась у своїх на
діях на світський успіх і славу, розповіла про бажання 
мати гарних коней, яких знала мов той баришник, бо на 
фермі де-Ронсьєр розводили також і коней; а про жениха 
вона турбувалась не більше, ніж про помешкання, яке 
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можна завжди вибрати серед безлічі 11Их, що здаються в 
найми. 

Вони підійшли до ставу, де тихо плавали пара лебе
дів та шестеро качок, чисті й спокійні, як фарфорові пта
хи, й пройшли повз молоду жінку, що сиділа на стільці 
з розгорнутою книжкою на колінах, втупивши очі в про
стір, витаючи в мріях. 

Вона не ворушилась, мов була воскова. Бридка, 
скромна, одягнена бідно, навіть і не сподіваючись сподо
батись комусь, мабуть, учителька, вона полинула в мрії, 
захоплена фразою чи словом, що заворожило їй серце. 
Вона, напевно, продовжувала почату в книзі пригоду й 
розвивала далі, зв'язуючи її з своїми власними надіями. 

Бертен вражено спинився. 
- ЯК гарно,- мовив він,- отак захопитись. 
Вони пройшли повз неї. Повернули й знову коло неї 

пройшли, але вона не помітила їх,- так напружено сте
жила вона за далеким польотом своєї думки. 

Художник СІ<азав Аннеті: 
- Скажи, мила, тобі не нудно буде позувати мені 

раз чи два? 
- Ні, навпаки! 
- То глянь уважно на ту дівчину, що витає в іде-

альному світі. 
- На ту, що сидить там на стільці? 
- Так. Ти теж сядеш на стілець, розгорнеш на колінах 

книжку й спробуєш сидіти, як вона. Ти мріяла коли-не
будь? 

- Звичайно. 
- Про що? 
І він спробував вивідати у неї про 11 мандрівки в 

країну мрій, але вона не хотіла йому відповідати, уника
ла його питань, дивилась, як плавали качки круг хліба, 
що кидала Їм якась пані, і, зда'валось, зніЯІювіла, немов 
він зачепив в ній якесь чутливе місце. 

Потім, щоб змінити тему, вона почала розповідати 
про своє життя в Ронсьєрі, згадала про бабусю, якій по
довгу читала вголос щодня й яка тепер, мабуть, почуває 
себе самотньою і сумує. 

Слухаючи ЇЇ, художник відчував, що йому весело, як 
пташці, так весело, як ніколи не було. Все, що вона го
ворила йому, всі дрібні, незначні, звичайні подробиці 
простого життя дівчини тішили його й цікавили. 
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- Сядьмо,- сказав він. 
Вони сіли коло вади. Лебеді під;пливли до них, спаді

ваючись поживи. 

Бертен відчував, як в ньому прокидаються спогади, ті 
ЗНИJКлі, стерті забуттям спогади, що Зlнеlнацька ожи
вають невідомо чому. Вони виникли так швидка, з Тlа
каю різнаманітністю й такі численні, ща йому здавалась, 
ніби чиясь рука ворушить схавище йога пам'яті. 

Він силкувався збагнути, звідки з'явився в ньаму цей 
подих давньага життя, який він не раз уже спостерігав, 
відчував, але не з такаю силою, як сьогодні. Завжди бу
ла якась причина цих раптових збуджень, спагадів, при
ЧИJна :матеріаЛl>на й проста, найчастіше за все це ара
мат і пахощі духів. Скільки разів жіначе плаття десь при 
зустрічі віяла на ньага випаром пахощів й викликало в 
ньому спогади пра забуті події! В паражніх туалетних 
флаконах він теж часто знаходив частачки СВОГО' іе:ну
.вання, і всі мандрівні запахи вулиць, палів, будинків та 
меблів, приємні й гидкі, теплі запахи літніх вечарів, хо
лодні запахи зимових ночей, завжди аживляли в ньому 
забуте :минуле, немов зберkаючи в Ісобі. напахчені 
мертві речі, як ті аромати, що їх зберігають мумії. 

Може, вогка llраlва та 1І!віт -каштанів аживляли тепер 
у ньому калишнє? Ні. Так що ж? Чи не йага ачі були 
причинаю цієї три~аги? Але що він побачив? Нічого. Ма
же, обличчя аднієї із зустр'інУ'l'ИХ жінок на,гадало йаму 
колишнє, і хач він' йаго й не пізнав, сколихнула в його 
серці всі дзвони минулого. 

Чи, може, це, скаріше, якийсь звук? Дуже часта, по
чувши випаДІюва піаніна чи невідомий голос, навіть ка
теринку, що грала на майдані старовинний мотив, він 
зненацька маладшав років на двадцять, і груди йаго пе
реповнювались забутою ніжністю. 

На цей раз паклик не вщухав - нестримний, неспО
кійний, майже дратівливий. Що ж магло круг нього, біля 
нього, так відживити йаго погасле хвилювання? 

- Стає халоднувато,- мовив він,- ходімо звідси. 
Вони підвелися й почали хадити. 
Він дивився на бідаків, що сиділи на лавах, не маю

чи змоги заплатити за стільці. 
Аннета теж розглядала ЇХ тепер, турбувалась їхнім 

життям, працею та дивувалась, що, маючи такий злиденний 
вигляд, вани теж гуляють у чудовому публічнаму парку. 
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І ще більше, ніж допіру, З;'lглиблювався Олів'є в ми
нулі роки. йому здавалось, що якась муха дзижчить йо
му в уха й сповнює Їх невиразним гомоном пережитих 
днів. 

Дівчина, помітивши, що він замріявся, спитала: 
- Що з вами? Здається, ви засумували. . 
І він затремтів до глибини серця. Хто це сказав? Во

на чи її мати? Не теперішнім голосом, а колишнім, але 
таким зміненим; що він тільки зараз пізнав його. 

Він відповів, посміхаючись: 
- Нічого, ти мене дуже тішиш, ти дуже люба й на

гадуєш мені свою маму. 
ЯК він раніш не пізна-в цього дивного відгомону ко

лись такої рідної мови, що виходила тепер з нових уст! 
Говори ще,- сказав він. 

- Про що? 
- Розкажи, чого вчили тебе твої вчительки. Чи ти 

любила їх? 
І вона знову почала говорити. 
І він слухав, дедалі більше хвилюючись, пильнував, 

чекав у фразах цієї дівчини, майже чужої йо'го серцю, 
якогось слова, звуку, сміху, що немов лишились у її гор
лі такими, я;кими вони були в її матері замолоду. Часом 
він здивовано здригався від інтонації її голосу. Звичай
но, між їхньою мовою була така різниця, що він і не 
міг відразу помітити схожості, така різниця, що він на
віть часом не відчував цієї схожості, але в цій відмін
ності ще більш вразив його раптовий відгомін матери
ної мови. Досі він дружнім і цікавим оком відзначав 
тільки подібність Їхніх облич, а тепер таємниця цього 
воС'юреслого голосу так Їх поєднала, що, одвернувши гO,J1О
ву й не бачачи дівчини, він часом питав себе, чи це не гра
финя говорить з ним, як говорила дванадцять років тому. 

Потім, обернувшись до неї під враженням цієї омани, 
він знову почував, обмінюючись з нею поглядом, ніби ту 
млість, що навіювали на нього очі матері на початку їх
ньої любові. 

Вони вже тричі обійшли парк, весь час минаючи тих 
самих людей, тих самих годувальниць та дітей. 

Тепер Анне,та оглядала будинки, що оточують парк, 
та розпитувала, хто в них живе. 

Вона хотіла все знати про всіх цих людей, вона роз
питувала з жадібною цікавістю, немов наповнювала відо-
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мостями свою жіночу пам'ять, і, розпалившись від захоп
лення, слуха.'1а, здавалось, не тільки вухами, а й очима. 

Але, підійшовши до павільйону, що розділяв обидва 
виходи на зовнішній бульвар, Бертен побачив, що неза
баром проб'є четверта година. 

- 0,- сказав він,- час додому. 
І вони тихо пішли до бульвару Мальзерб. 
Покинувши дівчину, художник зійшов до майдану 

Згоди, щоб зробити візит на другому березі Сени. 
Він наспівував, йому хотілось бігати й стрибати через 

лави, та/ким бадьорим він себе почував. Париж здавався 
йому променистим, кращим, ніж будь-'коли. 

- Справді,- гадав він,- весна все покриває новим 

лаком. 

Він переживав ті години, коли збуджений розум спри
ймає все з особливою насолодою, коли око бачить краще, 
все здається виразнішим та яснішим, коли радість бачити 
й почувати стає глибшою, немов якась всемогутня рука 
відсвіжила всі кольори на землі, відживила рух всіх жи
вих істот і знову підгвинтила у нас жвавість відчуттів, як 
накручують пружину годинника, що зупинився. 

Вбираючи поглядом безліч втішних речей, він дивував
ся: «Подумати тільки, що часом я не можу знайти сюже
тів для ,картин!» 

І він відчув У собі та'ку свободу й ПРОНИК.'1ивість розу
му, що всі твори його здалися йому банальними і він 
збагнув новий спосіб відображення жиrrя, більш правди
вий і більш оригінальний. Зненацька бажання бути вдома 
й працювати охопило його, змусило вернутись назад і 
замкнутись у своїй майстерні. 

Але як тільки він опинився перед почаТІІМ ПОJІОТНОМ, 
захват, що допіру палав у нього в крові, раптом ущух. 
Він відчув вroму, сів на диван і почав марити. 

Та щаслива байдужість, в якій він жив, та безтурбот
ність вдоволеної людини, всі потреби якої були майже 
повністю задоволені, непомітно зникали з його серця, 
немов йому чогось бракувало. Він почував порожнечу 
свого будинку й пустку великої майстерні. Тоді, озирнув
шись круг себе, він мов побачив примарну тінь жінки, при
сутність якої була йому солодкою. Давно він вже за
був нетерплячість закоханого, що чекає приходу коханки, 
а ось зараз зненацька відчув, що вона далеко, і зажадав 
мати її коло себе, як палкий юнак. 
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Зі зворушенням думав він про те, як вони любили 
одне одного, і в цій просторій кімнаті, куди вона так часто 
приходила, все нагадувало йому про неї, про її жести, 
слова й поцілунки. Він пригадував певні дні, певні години 
й хвилини, і почував на собі дотики її колишніх пестощів. 

Він підвівся, не в силах далі сидіти на місці, й почав 
ходити, знову думаючи про те, що, незважаючи на цей 
зв'язок, яким було наповнене його життя, він завжди був 
самотнім. Після довгих годин праці, він збентежено ози
рався навколо себе, як людина, що прокинулась і верну
лась до життя, він не бачив і не почував нічого, крім стін, 
і тільки Їх міг дістати рукою, тільки вони >Могли почути 
його голос. Не маючи жінки вдома і зустрічаючись з ко
ханою тільки крадькома, мов злодій, він мусив проводити 
своє дозвілля в публічних місцях, де знаходять, де ку
пують якісь способи гаяти час. Він звик бувати в клубі, 
в цирку та на іподромі, в левні дні, звик бувати в опері, 
звик скрізь бувати потроху, аби не сидіти вдома, де він 
з радістю жив би, коли б з ним була вона. 

Колись, в години безтямного кохання, він жорстоко 
страждав від того, що не міг просто залишити її в себе; 
потім, коли прохолов його запал, він покірно примирився 
з їхньою розлукою та своєю свободою; а тепер знову 
шкодував за цим, мов знову починав її любити. 

І це повернення ніжності раптом захопило його, майже 
без причини, бо на дворі було чудово, а може й тому, 
що він почув зараз ломолодіJ1ИЙ голос цієї жінки. ЯК 
мало треба, щоб зворушити серце чоловіка, що старіє, 
у Я'КОГО спогади обертаються в жаль! 

Знову, як колись, бажання бачити її прокинулось у 
ньому, пройняло йому душу й тіло, як гарячка, і він лочав 
думати про неї майже та,к, як думають за,кохані юнаки, 
розпалюючи її образ у серці й сам розпалюючись, щоб 
бажатц її ще сильніше, а потім вирішив, дарма, що бачив 
її вранці, піти сьогодні ж увечері до неї на чашку чаю. 

Години здавались йому довгими, і, коли він вийшов, 
щоб йти на бульвар Мальзерб, його охопив страх, що не 
застане її й муситиме цей вечір теж провести на самоті, 
як він проводив уже багато вечорів. 

Коли на питання: «Графиня вдома?» слуга відповів: 
«Так, пане», він зрадів і весело промовив: 

- Це знову Я,- з'являючись !На порозі малої вітальні, 
де обидві жінки працювали під рожевим абажуром 
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подвійної лампи з англійсь'кого металу, що стояла на ви
сокій, тонкій підставці. 

- Як, це ви! Яка несподіванка! 
- Це я. Відчув себе дуже самотнім і прийшов. 
- Дуже мило! 
- Ви когось чекаєте? 
- Ні ... а може... я ніколи не знаю. 
Він сів і зневажливо дивився на сіре плетиво з грубоі 

вовни, що вони швидко в'язали довгими дерев'яними дро
тиками. 

Він спитав: 
- Що це таке? 

Ковдри. 
- Для бідних? 

Звичайно. 
Які бридкі. 
Зате теплі. 
Можливо, але вони бридкі, особливо в помешканні 

в стилі Людовіка XV, де все тішить очі: коли б не для 
бітних, а для друзїJв, Івам треба було б подумати ПІРО 
більш вишу,каlНУ добродіЙнitCть. 

- Боже мій, оці чоловіки! - сказала вона, знизавши 
плечима,- та ці ковдри зараз скрізь в'яжуть. 

- Я це добре знаю, аж занадто добре. Ввечері, куди 
ти не підеш з візитом, так і бачиш це жцхливе сіре лах
міття поруч з найкращими туалетами і найвибагливішими 
меблями. Цієї весни добродійність набрала поганого 
смаку. 

Щоб побачити, чи правду він каже, графиня розгор
нула плетиво, яке лежало поруч неї, на вільному шовко
вому кріслі, що стояло поруч, і байдуже погодилась: 

- А справді воно бридке. 
І знову взялася працювати. З двох близьких ламп 

лився струмінь рожевого світла на волосся схилених 
поруч двох голів, ширячись на обличчя, сукні й руки, і 
вони дивились на свою роботу з поверховою, але неослаб
ною увагою жінок, звиклих працювати пальцями, де око 
пильнує без 'В'снкої участі розуму. 

В чотирьох кутках кімнати ще чотири інші лампи з 
китайського фарфору, що стояли на старовинних колонках 
з позолоченого дерева, кидали на шпалери ніжне, рівне 
світло, зм'якшене мереживними транспарантами, надіти
ми на скляні кулі. 
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Вертен взяв низенького стіJІЬЦЯ, маленьке карликове 
крісло, де він ледве вміщався, але якому завжди надавав 
перевагу, щоб розмовляти з графинею, сидячи в ньому 
майже коло її ніг. 

Вона сказала йому: 
- Ви довго гуляли з Нанетою в парку. 
- Так. Ми розмовляли, як давні друзі. Дуже люблю 

вашу дочку. Вона страшенно вас нагадує. Коли вона ви
мовляє деякі фрази, можна подумати, що ви забули свій 
голос у неї на устах. 

- Чоловік мені це часто казав. 
Він дивився, як працюють вони, осяяні світлом ламп, 

і та думка, від якої він страждав так часто, від якої він 
страждав ще й сьогодні, думка про свій пустинний мерт
!ВИЙ, мовчазний дім, холодний у ,всяку пору, як би не 
гріли камі,ни та калорифери, так засмутила його, немов 
він уперше зрозумів свою самотність. 

О, як пал,ко бажав він бути чолові,ком цієї жінки, а 
не її коханцемl Колись він хотів викрасти її, відібрати 
в чоловіка, заволодіти нею цілком. А тепер ревнував її 
до обдуреного чоловіка, що назавжди влаштувався в за
тишку ЇЇ' дому та в ніжності її обіймів. Дивлячись на неі, 
він почував, що серце його знову переповнилось спогада
ми про минуле, і він хотів ЇЙ про це сказати. Справді, він 
ще дуже любив її, навіть трохи більше тепер, ніж будь
коли раніше, а сьогодні набагато більше, як не любив вже 
давно, і потреба сказати про це оновлене почуття, що її 
так порадувало б, навіяла бажання якнайшвидше виря
дити дівчину спати. 

Охоплений бажанням лишитись з нею на самоті, схи
литись до її колін, покласти на них голову, взяти її за 
руки, з я-ких випаде ковдра для бідних, дерев'яні дротики 
та клубок вовни, котячись під крісло за розмотаною нит
кою, він поглядав на годинник і мовчав, гадаючи, що 
справді хибно привчати дівчат сидіти вечорами з дорос
лими. 

Кроки порушили тишу сусідньої кімнати, і лакей\про
сунувши голову, оповістив: 

- !Пан .де-Мюзадьє. 
Олів'є Вертен, стримуючи лють, потиснув руку інспек

торові образотворчих мистецтв, якого йому хотілось взяти 
за плечі й викинути геть. 
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у Мюзадьє було повно новин: міністерству загрожува
ла криза, і про маркі'за де-Рокдіа:на ходили С'кандальні 
чутки. Він додав, глянувши на дівчину: 

- Розкажу про це пізніше. 
Графиня підвела очі до годинника й побачила, що не

забаром десять. 
- Тобі час спати, дитино,- сказала вона дочці. 
Аннета мовчки згорнула своє JIлетиво, змотала вовну, 

поцілувала матір у щоки, подала руку чоловікам і хутко 
пішла, немов полинула, не сколихнувши повітря. 

- Ну, який же у вас скандал? - спитала графиня, 
коли вона вийшла. 

- Кажуть, ніби Імаркіз де-Рокдіан, ЩО мирно розлу
чився з дружиною, НІка сплачувала йому ренту, визнав 
цю ренту недостатньою і придумав вірний і оригінальний 
засіб подвоїти її. Маркізу, за ЯІКОЮ доручив rвilH слідкува
ти, ClПіймано ІНа злочині, і 'вона му-сил,а відкупитись ІНО ВОЮ 
рентою Івід ПРОТOlкооа, ЩО окл8JВ поліцей\:ь'Кий 'Комісар. 

Графиня слухала з ці'кавістю в очах, склавши руки, 
тримаючи на колінах покинуту роботу. 

Бертен, якого дратувала присутність Мюзадь€, коли 
дівчина пішла, розгнівався й зневажливо сказав з обурен
ням ·людини, ЩО знала про цей наклеп, але ні з ким про 
це не хотіла говорити, ЩО все це гидка брехня, ганебна 
плітка, Я'КУ ові'Гським людям !Ніколи не личить ні слухати, 
ні переказувати. Стоячи тепер біля каміна, він гнівався, 
з нервовістю людини, ладної з цієї історії зробити особи
сту справу. 

Рокдіан був його другом, та коли часом і можна було 
закинути йому легковажність, то не можна ні обвинува
чувати, ні !Навіть підозрювати ІВ яюомусь справді неПіРИ
СТОЇІНому вчинку. 

Здивований і зніяковілий Мюзадьє оборонявся, відсту
пав і перепрошував. 

- Дозвольте,- казав він,- я чув <про це зараз у гер-
цогині де-Мортмен. 

Бертен спитав: 
- Хто вам про це ро~повів? Мабуть, жінка. 
- Аж ніяк, маркіз де-Фарандаль. 
Художник роздратовано відповів: 
- Коли він, то це мене не дивує. 
Настала мовчанка. Графиня знову почала працювати. 

Потім Олів'є мовив спокійніше: 
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- }-.l напевне знаю, ЩО це брехня. 
Він не знав нічого, бо вперше чув про цю пригоду. 

Почуваючи небезпеку становища, Мюзадьє вже готував 
собі відступ і сказав, ЩО має зробити візит Корбелям, 
коли ввійшов граф де~Гільруа, який повернувся з якогось 

обіду в місті. 
Бертен пригнічено сів, засмучений, з відчаєм бачачи. 

ЩО здихатися чоловіка йому тепер не вдасться. 
_ Ви не знаєте,- сказав граф,- про який скандал 

сьогодні говорять? 
А що ніхто не відповідав, він продовжив: 
_ Кажуть, ЩО Рокдіан спіймав дружину на зраді 

й змусив її дуже дорого заплатити за цю необереж
HkTb. 

Тоді Бертен, з жалем на обличчі й тугою в голосі, по· 
клавши руку на коліна де-Гільруа, повторив у дружніх 
і м'яких виразах все те, ЩО він тільки ЩО немов кинув 
в обличчя Мюзадьє. 

І граф, наполовину переконаний цим, досадуючи, ЩО 
легковажно переказав непевну, а може, й компрометуючу 
річ, став виправдовуватися своїм незнанням та безневин
ністю. Бо ж справді, чимало розповідають брехливих і ли
хих чуток! 

Всі погодились на тому, ЩО світ обвинувачує, підОЗрює 
та обмовляє з надзвичайною легкістю. Всі четверо протя
гом п'ятьох хвилин, здавалось, були переконані, ЩО всякі 
чyrки, про які шелочуться,- брехня, ЩО жінки не мають 
ніколи коханців, яких Їм приписують, ЩО чоловіки ніколи 
не роблять гидот, які Їм закидають, що, зрештою, зовні 
все виглядає гірше, ніж є насправді. 

IБертен, уже не гніваючись на Мюзадьє після приходу 
де-Гільруа, наговорив йому багато приємних речей, навів 
його на улюблені теми, розкриваючи шлюз для його 
красномовності. І .граф здавався задоволеним, як люди
на, ЩО скрізь приносить з собою спокій і згоду. 

Двоє лакеїІВ, безшумно ступаючи по килимах, внес
ли чайний стіл, де в гарненькому блискучО':',I[У кип'ятиль
нику парува,в окріп над блаки11НИМ полум'ям спиртової 
лампи. 

Графиня підвелася, приготувала гарячий напій з обе
режністю та старанністю, якої навчили нас росіяни, 
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потім подала одну чашку Мюзадьє, другу - Бертенові й 
принесла тарілки з сандвічами з гусячої печінки та кри
хітними австрійськими й англійськими пиріжками. 

Граф, підійшовши до рухомого столу, де стояли си
ропи, лікери та склянки, приготував грог, потім непоміт
но вислизнув у сусідню кімнату й зник. 

Бертен, ще раз лишившись віч-на-віч з Мюзадьє, знов 
відчув бажання виштовхати геть цього надокучливого 
гостя, який, розійшовшись, ораторствував, сипав анекдо
тами, повторював чужі дотепи й сам їх вигадував. Ху
дожник раз у раз поглядав на годинника, велика стрілка 
якого наближалась до півночі. Графиня вловила його по· 
гляд, зрозуміла, що він хоче з нею поговорити, і з сприт
ністю світських жінок, що вміють відтінками голосу змі
нити тон розмови й атмосферу салону" та без слі,в па
казати гостю, чи слід йому залишатись, чи йти, вона 
однією сваєю позаю, виразом обличчя й нудьгою в 
очах паширила круг себе такий холод, немов відчинила 
вікно. 

Мюзадьє відчув цей протяг, що холодив йаму думки, 
і у нього мимовалі виникло бажання підвестися й піти. 

Бертен з пристойності теж підвівся. Обидва чоловіки 
пішли вкупі через вітальню в супроводі графині, що роз
мовляла з художником. Вона затримала його на порооі 
передпокою для яКОЇСь розмови, поки Мюзадьє за допо
могою лакея надівав пальто. Та пані де-Пльруа все ще 
розмовляла з Бертеном, і інспектор образотворчих ми
стецтв, почекавши кілька секунд коло дверей, які розчи
нив другий слуга, вирішив іти сам, щоб не стояти перед 
лакеєм. 

Двері за ним тюю зачинились, і графиня зовсім неви
мушено сказала художникові: 

- 'f ~ справді, чого вам так швидко йти? Ще немає 
дванадч.~тої. Побудьте ще трохи. 

І вони разом вернулись до малої вітальні. 

16 

Боже, як дратував мене цей йолоп! - сказав він. 
Чому? 
Він трохи одбирав вас у мене. 
О, не дуже багато. 
Можливо, але вія заважав мені. 
Ви ревнуєте? 
Це не ревнощі, коли людина перешкоджає. 

Він знову взяв низеньке крісло) і сівши тепер зовсім 



близько коло неі, перебирав пальцями тканину її сукні, 
розповідаючи, який гарячий подих пройняв йому сьогодні 
серце. 

Вона здивовано, захоплено слухала й ніжно поклала 
йому руку на сиве волосся, тихо гладячи його, немов 
дякуючи. 

- ЯК хочеться мені жити коло вас! - сказав він. 
Він не міг позбутись думки про її чоловіка, ЩО спав, 

мабуть, у сусідній кімнаті, й додав: 
- Справді, тільки шлюб єднає два життя. 
Вона шепнула: 
- Бідний друже,- проймаючись жалем до нього й 

до себе теж. 
Він поклав голову па коліна графині й ніжно, трохи 

сумно, трохи болісно дивився на неї, але не так палко, 
як тоді, коли його відділяли від неі дочка, чоловік та 
Мюзадьє. 

Вона сказала, посміхаючись і не перестаючи злегка 
гладити Олів'є рукою по голові: 

- Боже, який ви сивий! Ваше останнє чорне волосся 
зникло. 

- Ох, я знаю, це робиться швидко. 
Вона злякалась, що засмутила його. 
- А втім, ви й молодим були сиві. Я завжди вас зна

ла з сивиною. 

- Це правда. 
Щоб цілком стерти відтінок жалю, що вона виклика

ла, графиня нахилилась, і підвівши руками його голову, 
почала поволі й ніжно цілувати його в ЧОЛО тими довги
ми поцілунками, ЩО, здається, ніколи не скінчаться. 

Потім вони глянули одне одному в очі, силкуючись 
побачити в глибині іх відблиск свого почуття. 

- Мені хотілося б,- сказав він,- пробути коло вас 
цілий день. 

Він почував, що його невиразно мучить невимовна 
потреба близЬ'кості. 
Ще недавно він гадав, що досить буде всім зайвим 

звідси піти, і те бажання, що прокинулось у ньому вран
ці, буде заспокоєне, але тепер, залишившись на самоті 
з своєю коханкою, відчувши чолом теплоту її рук, а ЩО
кою крізь сукню теплоту її тіла, він знову почував у собі 
те саме збентеження, те саме бажання незнаної любові, 
що зникає. 
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І він уявляв тепер, ЩО десь не в цьому будинку, а, 
може, в лісі, де вони були б самі, і нікого близько не 
було б біля них, ця турбота його серця була б задоволе
на й втішена. 

Вона відповіла: 
- Яка ви дитина! Ми ж бачимось мало не щодня. 
Він благав її добрати способу й поїхати з ним снідати 

десь в ОКОЛИЦЯХ Парижа, як це вони робили КОЛИСЬ чо
тири чи п'ять разів. 

Вона здивувалась його капризам. які важко було 
здійснити тепер, коли приїхала дочка. 

Проте вона спробує, коли чоловік поїде до Ронсьєра, 
але це можливо буде лише після вернісажу, що відбу
деться в ту суботу. 

- А перед тим,- СПИІ,Ш tiiH,- коли Я вас побачу? 
- Завтра ввечері, у Корбелів. Крім того, приходьте 

сюди в четвер о третій, якщо ви вільні, і ще гадаю, що 
в п'ятницю ми обідатимемо разом у герцогині. 

- Гаразд, чудово. 
Він підвівся. 
- Прощайте. 
- Прощайте, друже. 
Він стояв, не наважуючись піти, бо не пригадав май

же нічого з того, що прийшов їй сказати, і голова його 
була повна невисловлених думок, неясних для нього са
мого почуттів, що рвались назовні, але ще не знайшли 
собі виходу. 

Він ще раз сказав: «прощайте». взявши її за руки. 
- Прощайте, друже. 
- Я вас люблю. 
Вона посміхнулась йому тією посмішкою, якою жінка 

в одну мить нагадує чоловікові про те, що вона йому так 
багато віддала. 

Згнітивши серце, він втретє промовив: 
- Прощайте. 
І пішов. 

IV 

Можна було сказати, що того дня всі паризькі екіпа
жі рушили на паломництво до Палацу Промисловості. 
З дев'ятої години ранку вони почали під'їжджати всіма 
вулицями, проспектами й мостами до цього базару обра
зотворчих мистецтв, де весь Париж художників запро-
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шував світських людей відвідати вернісаж трьох тисяч 
чотирьохсот картин. 

Юрба натовпом штовхалась на дверях і, не звертаючи 
уваги на скульптуру, зразу ж піднімалась прямо наверх 
в галереї живопису. Перед очима юрби, що піднімалась 
по східцях, розгортались полотна, розвішані на стінах 
сходів,- тут виставляють картини спеціальної категорії 
вестибюльних художників, які прислали твори незвичай
них розмірів або яким не зважались відмовити. В квад
ратному салоні кипіла рухлива, гомінка юрба. Художни
ків, що товклись тут весь день, можна було пізнати по 
жвавості, ГУЧ!:ІОст! гслссу T~ ~I"!~E~~HOCTi рухів. Вони 
тягли своїх друзів за рукава до картин, на які показу
вали рукою з вигуками й енергійною мімікою зна,вців. 
Тут були різноманітні художники: високі з довгим ,BOJIOC

сям У м'яких сірих чи чорних капелюхах невиразної фор
ми, широких і круглих, як дахи, із звислими крисами, що 
кидали тінь на весь тулуб. Інші були низенькі, рухливі, 
худі або кремезні, у фулярових нашийних хустках за
мість краваток, у піджаках або незвичайних мішкуватих 
костюмах, які носить клас бездарних мазіїв. 

Тут був клан красунів, франтів, бульварних художни
ків; клан чемних академіків, прикрашених червоними ро
зетками, величезними чи мікроскопічними, відповідно до 
розуміння ними елегантності й доброго тону; клан бур
жуазних художників з усією родиною, що оточувала 
батька, як тріYfWфальний хор. 

На чотирьох велетенських панно поміщались полотна, 
удостоєні бути виставленими в квадратному салоні, вра
жаючи ще з дверей яскравістю тонів, блиском рам, гост
ротою свіжих, наведених лаком кольорів, сліпучих у різ
кому світлі, що падало згори. 

!Прямо проти дверей висів портрет президента респуб
ліки, а на другій стіні, поруч голих німф під вербами й 
майже залитого хвилею корабля, знаходився якийсь ге
нерал, весь розшитий золотом, у капелюсі із страусовим 
пір'ям та в червоних сукняних штанях. Старовинний 
єпіскоп, що відлучав якогось варварського короля, ву
лиця одного із міст Сходу, повна трупів, померлих від 
чуми, тінь Данте, що подорожував по пеклу, захоплюва
ли й полонили погляд непереможною силою виразу. 

В цьому величезному залі можно було також бачити 
ще кавалерійську атаку; стрільців у лісі; корів на 
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пасовиську; дво.х знатних вельмож минулого столітгя, що 
бились на дует в кутку вулиці; божевільну, ЩО сиділа 
на кам'яній тумбі; священика, ЩО причащав вмираю
чого, женців, річки, захід сонця, місячне сяиво,- одним 
словом, зразки всього того, ЩО малюють і малювати
муть художники до кінця світу. 

Олів'є, стоячи посередині групи знаменитих собратів, 
академіків і членіn жюрі, обмінювався з ними думками. 
Якась прикрість гнітила його, турбота за свою вистав
лену картину, успіху якої він не почував, незважаючи 
на гарячі поздоровлення. 

Він кинувся до дверей. Герцогиня де-Мортмен з'яви
лася на порозі. 

Вона спитала: 
Хіба графиня не приїхала? 
Я її не бачив. 
А пан де-Мюзадьє? 
Теж ні. 

- Він обіцяв чекати мене о десятlИ годині на пло
щадці сходів і показати мені зали. 

- Чи не дозволите мені замінити його, герцогине? 
- Ні, ні. Ви потрібні друзям. Ми скоро побачимося 

з вами, бо, сподіваюсь, ми снідатимемо разом. 
Прибіг Мюзадьє. його на кілька хвилин затримали 

коло скульптури, і він, задихавшись, перепрошував. Він 
казав: 

- Сюди, герцогине, сюди, почнемо звідси, справа. 
Тільки-но вони зникли в коловороті голів, як увійшла 

графиня де-Гільруа, ведучи за руку дочку й шукаючи 
поглядом Олів'є Бертена. 

Він побачив їх, підійшов і сказав, вітаючись: 
- Боже, які вони обидві гарні! Справді, Аннета 

швидко гарнішає. Вона змінилась за тиждень. 
Він дивився на неї спостережливим оком і додав: 
- Риси стали більш м'якими, колір обличчя ясніший. 

В ній уже набагато менше дівчинки й набагато більше 
парижанки. 

Та раптом він вернувся до головної сьогоднішньоі 
справи. 

- Почнемо справа, ми доженемо герцогиню. 
Графиня, бувши в курсі всіх справ живопису, стур

бовано запитала, ніби сама виставила картину: 
- Що говорять? 
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- Прекрасний салон. Визначний Б~нна, два чудових 
І(аролюси Дюрана, видатний Пюві де-Шаван, захоплю
ючий і зовсім новий Роль, вишуканий Жервекс й багато 
інших, Беро, І(азен, Дюез - одним словом, сила гарних 
речей. 

А ви?- спитала вона. 
- Мене хвалять, але я незадоволений. 
- Ви завжди незадоволені. 
- Інколи буваю. Але сьогодні, я, здається, справді 

маю рацію. 
Чому? 

- Не знаю. 
- Зараз побачимо. 
І(оли вони підійшли до картини -двох селяночок, що 

купались у струмку,- коло неї стояв гурт і милувався. 
Це її обрадувало, і вона шепнула: 

- Та це ж розкіш, це шедевр. Найкраще із того, ЩО 
ви зробили. 

Він притиснувся до неї, повний любові й вдячності за 
кожне її слово, що заспокоювало його страждання й гоі
ло рану. І в голові ЙОГО швидко проносились різноманіт
ні докази, переконуючи його, що вона має рацію, що П 
розумні очі парижанки, без сумніву, не помиляються. 
Щоб заспокоїти себе, він забув, що всі дванадцять років 
він саме й закидав їй, що вона захоплюється манірністю, 
елегантними тонкощами, дешевою чутливістю, випадко
вими капризами моди, але ніколи - мистецтвом, самим 
мистецтвом, мистецтвом, вільним від світських думок, 
тенденцій та забобонів. 

- Ходімо,- мовив він, тягнучи Їх далі. 
І довго водив Їх від одного залу до другого, показую

чи Їм полотна, з'ясовуючи сюжети, почуваючи себ~ 
щасливим з ними і завдяки їм. 

Зненацька графиня спитала: 
- Котра година? 
- Пів на першу. 
- О! Ходімо мерщій снідати. Герцогиня чекає Ha~ 

у Ледуайєна, і доручила мені привести вас, якщо ми не 
зустрінемось з нею у залах. 

Ресторан серед острівця дерев та кущів нагадував 
повнісінький, гучний вулик. Невиразний гомін голосів, 
вигуки, брязкіт склянок і тарілок лунав навколо, вихо
див крізь усі вікна й широко розчинені двері. Тісно роз-
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ставлені столи, за якими сиділи люди, що їли, розтяг
нулись довгими рядами вздовж сусідніх стежок праворуч 
і ліворуч від вузьких проходів, де бігали приголомшені, 
збуджені прислужники з тарелями м'яса, риби та овочів 
у руках. 

Під круглою галереєю скупчилась така сила чолові
ків та жінок, що вигляд їхній нагадував якесь живе 
тісто. Всі вони сміялись, гукали, пили, їли, веселі від 
вина і сповнені тих радощів, що іноді падають на Париж 
разом із проміннями сонця. 

Прислужник провів графиню, Аннету та Бертена до 
окремого кабінету, де їх чекала герцогиня. 

Ввійшовши туди, художник побачив поруч своєї тітки 
маркіза де-Фарандаля, що, люб'язно посміхаючись, про
стягав руки, щоб взяти У графині та її дочки парасольки 
й накидки. І це так неприємно вразило Вертена, що зне
нацька йому захотілось сказати щось грубе й образливе. 

Герцогиня з'ясувала, що вона випадково зустрілась 
із небожем, а Мюзадьє пішов разом з міністром образо
творчих мистецтв; і Вертен, думаючи, що цей банальний 
красунь маркіз має одружитися з Аннетою, що він при
йшов сюди ради неі і вже дивиться на неі, як на жінку, 
призначену для його ліжка, нервувався й обурювався, 
немов зневажали його права, права таємничі й священні. 

За столом маркіз, сівши поруч дівчини, почав пильно 
коло неі упадати, як ті чоловіки, що мають право зали· 
цятися. 

Він дививоя на неі цікавим поглядом, що здавався 
художникові зухвалим і настирливим, посміхався ніжно 
й задоволено, залицявся фамільярно й одверто. В його 
манерах та словах почувалась уже щось вирішене, немов 
він повідомляв про згоду володіти нею. 

Герцогиня й графиня, здавалось, підбадьорювали 
його й схвалювали його поведінку, переглядаючись одна 
з одною як змовниці. 

Зразу ж після сніданку вони вернулись на вистав'ку. 
В залах було так тісно, що, здавалась, і пройти туди не 
можна. Від тепла людських тіл і противного духу поно
шених сукень та фраків повітря було важке й огидне; 
вже дивились не на картини, а на обличчя та туалети, 
шукаючи знайомих; часом ця густа маса, штовхаючись, 

розступалась на мить, щоб пропустити високу подвійну 
драбину лакувальників, що кричали: 
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- Увага, панове! Увага, панове! 
Через п'ять хвилин графиню й Олів'є відтиснули від 

інших. Він хотів шукати їх, але вона, опираючись на його 
руку, сказала: 

- Хіба нам недобре так? Покиньмо їх, бо ми ж умо
вились зустрітись о четвертій годині в буфеті, якщо їх 
загубимо. 

- Правда,- сказав він. 
Але йому не давала спокою думка, що маркіз ходить 

поруч Аннети й пишається перед нею своїм гречним фа
тооством. 

Графиня шепнула: 
- Отже, ви мене все ще любите? 
Він заклопотано відповів: 
- Ну, звичайно. 
І він намагався розшукати понад головами сірого ка

пелюха пана де-Фарандаля. 
!Почуваючи, що він неуважний, і бажаючи приверну

ти до себе його думки, вона промовила: 
- Коли б ви знали, як подобається мені ваша цьо

горічна картина. Це ваш шедевр. 
Він посміхнувся, раптом забувши про молодих, і ду

мав тільки про те, що його тривожило зранку. 
Справді? Ви гадаєте? 

- Так, я її ставлю вище за всі. 
- Я попомучився над нею. 
Вона знову заворожила його пестливими словами, 

вже давно добре знаючи, що ніщо не має такоі сили над 
художником, як ніжні й постійні пестощі. Захоплений, 
підбадьорений і зраділий від цих ніжних слів, він знову 
почав розмовляти, не бачачи і не чуючи нікого, крім неї, 
в цьому великому й рухливому натовпі. 

Щоб віддячити їй, він шепнув ЇЙ на вухо: 
- Мені дуже хочеться вас поцілувати. 
Ії пройняло гаряче хвилювання, і, підвівши на нього 

блискучі очі, вона знову спитала: 
- Так ви мене все ще любите? 
І він відповів з тим відтінком У голосі, якого вона че

кала й не чула до цього часу: 
- Так, люблю вас, моя кохана Ані. 
- Приходьте частіше до мене ввечері,- мовила во-

на.- Тепер через дочку я мало виходитиму. 
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Коли вона відчула в HWMY це несподіване пробу
дження кохання, глибоке щастя опанувало її. Тепер, 
коли волосся у Олів'є зовсім посивіло і роки заспокоїЛН 
його, минала й небезпека, що він захопиться якоюсь 
іншою жінкою, і вона тільки до жаху боялась, щоб він 
не одружився з нудьги Й самотності. Цей давній страх 
невпинно зростав, породжуючи у неї в голові нездійснен
ні плани того, як би найбільше часу він був біля неї й 
не сидів би довгими вечорами в холодній тиші свого по
рожнього будинку. Не маючи змоги весь час вабити його 
й утримувати біля себе, вона вигадувала йому розваги; 
посилала до театру, штовхала ЙОго в світ, воліючи кра
ще знати, що він серед жінок, а не в своєму сумному 
домі. 

Вона додала, відповідаючи на свою потайну думку: 
- Ох, коли б я могла бути з вами завжди, як би я 

вас пестила! Обіцяйте мені приходити часто, бо я вже 
зовсім не виходитиму. 

- Обіцяю. 
Чийсь голос шепнув їй на вухо: 

- Мамо! 
Графиня, затремтівши, озирнулась. Аннета, герцогиня 

та маркіз підійшли до них. 
- Четверта година,- сказала герцогиня,- я дуже 

втомилась і хочу йти. 
Графиня відповіла: 
- Я теж іду, не можу більше. 
Вони пішли до внутрішніх сходів, що ведуть з гале

реї, де висіли картини й акварелі, вниз до розлогого зи
мового саду, в якому були виставлені твори скульптури. 

З площадки сходів видно було всю велетенську оран
жерею, де по стежках навколо зелених чагарників стоя
ло повно статуй, які здіймались над юрбою, що вкрива
.'Іа алеї рухливою чорною хвилею. Над темним килимом 
із капелюхів та плечей, протинаючи його в багатьох 
місцях, мармурові статуї, здавалось, світились своєю бі
лизною. 

Коли IБертен прощався з жінками коло вихідних две-
рей, пані де-Гільруа тихенько спитала його: 

- Так ви ввечері прийдете? 
- Звичайно. 
І він вернувся на виставку поговорити з художника

ми про враження цього дня. 
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Художники й скульптори стояли групами біля статуй 
та біля буфету й сперечались, Я'К це бувало з року в рік, 
захищаючи, заперечуючи ті самі думки тими самими ар
гументами про майже однакові твори. Олів'є, що зви
чайно запалювався в цих суперечках, володіючи особли
вим умінням приголомшливо відповідати та нападати й 
І<ОрИСТУЮЧИСЬ репутацією дотепного теоретика, якою він 
дуже гордився, тепер теж спробував захопитись супереч
кою, але те, що він за звичкою відповідав, як і те, що 
він слухав, не цікавило його більше, і йому хотілось піти, 
нічого не чути й нічого не розуміти, бо він наперед знав 
усе, що почує про ці одвічні питання мистецтва, відомі 
йому всебічно. 

Проте він кохався в них, кохався досі майже прист
расно, але сьогодні його увагу одвертали та легенька й 
на:стирлива турбота, той дрібний клопіт, що ніби й не 
повинен обходити нас, а проте, що б ми не ГОВОРИЛИ й 
не робили, впивається в ДУМІ<У, немов невидима шпиль
ка, загнана в тіло. 

Він навіть забув про свою· турботу відносно купаль
ниць і пам'ятав тільки неприємне поводження маркіза 
з Аннетою. Яке йому, зрештою, діло? Чи має він право? 
Чому йому хотілось перешкодити цьому вигідному шлю
бові, наперед вирішеному й в усіх відношеннях пристой
ному? Але ніякі доводи не змогли стерти того прикрою, 
неприємного враження, що нагнали на нього мова й по
смішки Фарандаля, ЯІ<ИЙ поводився як жених та пестив 
поглядом дівоче обличчя. 

Коли ввечері він зайшов до графині й застав її саму 
з дочкою у вітальні, де вони все ще плели при лампах 
ковдри для бідних, то він насилу стримався, щоб не зро
бити насмішкуватих та злих зауважень відносно маркіза 
й не викрити перед Аннетою його банальності, прихова
ної зовнішнім шиком. 

Раніш під час таких лkляобідніх візиті'в він часто 
трохи сонливо мовчав і тримався недбайливо, як давній 
друг, що вже не соромиться. Так і тепер, сівши в крісло, 
поклавши ногу на ногу й закинувши голову, він марив, 
розмовляючи, і спочивав тілом і душею у цій тишині. 
Але ось у нього зненацька прокинулась жвавість чоло
віка, що силкується у присутності інших жінок подо
батись, обмірковує свої слова й добирає блискучі та ви
тончені вирази, щоб прикрасити ними свої думки й зро-
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бити їх манірними. Він уже не задовольнявся М,'lявою 
розмовою, а підтримував і пожвавлював ЇЇ, підхльосту
ючи своїм запалом, і коли викликав у графині чи її доч
ки щирий сміх, відчував їхнє зворушення, бачив, як вони 
підводили здивовані очі і залишали роботу, щоб уважно 
слухати його, він почував якесь приємне лоскотання, ле
геньке тремтіння успіху, що винагороджувало його за 
старання. 

Він приходив тепер щоразу, коли знав, що вони самі, 
й ніколи ще, можливо, не проводив таких приємних ве
чорів. 

Завдяки цим частим візитам постійні побоювання па
ні де-Гільруа розвіялись, і вона доклала всіх сил, щоб 
привабити його й затримати. Вона відмовлялась від зва
них обідів у місті, балів та вистав, і, виходячи з дому о 
третій годині, з радістю кидала в телеграфну .скриньку 
маленьку блакитну депешу, де стояло: «до скорого по
бачення». Перший час, щоб швидше дати йому бажане 
побачення на самоті, 'Вона виряджала дочку спати, як 
тільки починало дзвонити десяту. Та коли він якось зди
вувався цьому і, сміючись, попросив не ставитись до 
Аннети, як до малої нерозумної дитини, вона погодилась 
на пільгових чверть години, потім на півгодини, потім на 
годину. Одначе він не довго лишався після того, як дів
чина залишала їх, немовби половина чар, що затриму
вали його у вітальні, зникала разом з нею. Присун.увши 
зразу до ніг графині своє улюблене низеньке крісло, він 
сіД!1В близько неї і часом пестливо клав ЇЙ голову на ко
ліна. Вона давала йому руку, яку він брав в свої руки, 
і його гарячковий настрій раптом зникав, він переставав 
говорити, немов спочивав у ніжній мовчанці після зроб
лених зусиль. 

Мало-помалу вона зрозуміла своїм жіночим чуттям, 
що Аннета його вабить не менше, ніж вона сама. За це 
вона не гнівалась, :радіючи, що він знайшов серед них 
щось подібне до родини, якої був позбавлений через 
неї, і намагалась якомога більше затримувати його коло 
себе й дочки, граючи роль мами, щоб він себе відчув 
майже батьком цієї дівчинки й щоб до всього того, що 
полонила його вцьому домі, дода'вався ще один відті!Нок 
ніжності. 

Ії кокетство, завжди пильне, але стривожене з того 
часу, коли вона відчула з усіх сторін, поки що У вигляді 
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майже непомітних уколів, численні атаки наступаючоі 
старості, стало більш діяльним. 

Щоб стати такою ж стрункою, як Аннета, вона нічого 
не пила, і, потоншавши в стані, справді стала так нага
дувати постаттю дівчину, що ззаду Їх важко було роз
різнити. Але цей режим позначився на її схудлому облич
чі. Розтягнена шкіра морщилась і набирала жовтуватого 
відтінку, який ще більш підкреслював прекрасну сві
жість шкіри Аннети. 

Тоді графиня стала стежити за своїм обличчям, вда
ючись до заходів, якими користуються актриси, і хоч бі
лизна його здавалась удень підозрілою, зате при вечір
ньому освітленні воно набирало тієї чарівної природної 
ясності, яка надає жінкам, що уміють підфарбовуватися, 
незрівнянної сві,жості. . 

Свідомість занепаду й штучні заходи змінили її звич
ки. Вона всіляко уникала порівнянь з дочкою при ден
ному світлі й шукала їх при лампах, що давали їй пере
вагу. Коли почувала себе стомленою, блідою, старішою, 
ніж звичайно, вона вигадувала доречну мігрень, про
пускаючи через неї бали й вистави; але в ті дні, коли 
вона почувала себе краоивою, вона пишала,сь і з по:важ
ною скромністю молодої матері вдавала з себе старшу 
сестру. 

Щоб завжди носити майже такі плаття, як носила 
дочка, вона одягала ЇЇ, як молоду жінку, що надавало 
Аннеті занадто серйозного для неї вигляду, але дівчина, 
у НКОЇ дедалі більше виявлялась весела й насмішкувата 
вдача, носила їх з веселою граціозністю, стаючи від цього 
ще милішою. Вона щиро допомагала кокетливим захо
дам матері, інстинктивно грала з нею граціозні сценки, 
вміла своєчасно поцілувати її, ніжно оповити її стан та 
показати якимсь рухом, пестощами чи дотепною вигад

кою, які вони обидві гарні й схожі одна на одну. 
Олів'є іВертен, весь час бачачи Їх вкупі, раз у раз 

порівнюючи, почав їх інколи. навіть плутати. Іноді, коли 
дівчина до нього зверталась, а він дивився кудись убік, 
він мусив навіть питати себе: «Котра це сказала?» 

Часто навіть, коли вони були самі втрьох у маленькій 
вітальні, оббитий шпалерами в стилі Людовіка ХУ, він 
забавлявся цією плутаниною, як веселою грою. Він за
плющував очі й просив їх звертатись до нього з тим са
мим питанням, спочатку одну, а потім другу, після чого 
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змінити порядок, щоб він міг впізнавати їх по голосу. 
Вони так вправно силкувались добрати тих самих інто
націй та вимовляти однакові фрази з тим самим наго
лосом, що він не завжди відгадував. Вони справді поча
ли так однаково говорити, що слуги відповідали: «так, 
пані», дівчині й «так, панночка», матері. 

Постійно наслідуючи одна одну заради розваги й обо
пільно копіюючи рухи, вони досягли такої подібності в 
манерах та жестах, що сам пан де-Гільруа, побачивши 
якусь у глибині темної вітальні, раз у раз плутав їх і 
Питав: 

- Це ти, Аннето, чи твоя мама? 
3 цієї природної і вдаваної, справжньої і робленої 

схожості в душі й серці художника зародилось чудне 
враження подвійної і,стоти, давньої і нової, дуже відомої 
і майже невідомої, двох тіл, створених послідовно з тієї 
самої плоті, враження однієї і тієї ж жінки, що продов
жувала саму себе, помолоділа й знову стала такою, 
якою була. І він жив коло них, поділений між .обома, 
ТРИВОЖНИЙ, неспокійний, почуваючи до матері пробу
джену пристрасть Й оповиваючи дочку невиразною ніж
ністю. 



ДРУГ А ЧАСТИНА 

20 липня. Париж, 11 годин вечора. 

«Друже, моя мати тільки що померла в Ронсьєрі. Ми 
виїздимо опівночі. Не приходьте, ми нікого не повідом
.'Іяємо. Але пожалійте мене й думайте про мене. 

Ваша Ані». 

21 липня, вдень. 

«Бідний друже, я приїхав би, хоч Ви й заборонили, 
коли б не звик вважати Вашу волю за наказ. З вчораш
нього дня я думаю про Ва<с з гострим болем. УЯІВЛЯЮ собі 
Івашу мовчазну подорож, в я'ку ви вирушили З доч

кою та чоловіком в ледве освітленому вагоні, що віз Вас 
до небіжчиці. Я бачив Вас втрьох під олійною лампою, 
бачив, як Ви плачете й як ридає Аннета. Бачив, як Ви 
приїхали на вокзал, пустились каретою в жахливу путь, 

увійшли в замок серед слуг і кинулись сходами до кім
нати, до ліжка, де вона лежала, Я'к Ви вперше на неі 
глянули й поцілували її схудле нерухоме обличчя. І я 
думав про Ваше серце, про Ваше бідне серце, наполови: 
ну моє серце, що розривається, страждає, душить Вас 1 

мені в цю хвилину завдає болю. 
З глибоким жалем цілую Ваші повні сліз очі. 

Олів'є. 



24 липня, Ронсьєр. 

«Ваш лист утішив би мене, друже, коли б щось могло 
мене утішити в тому страшному горі, що мене спіткало. 
Ми поховали її вчора, і з того часу, Я'К її нещасне, мертве 
тіло покинуло дім, мені здається, що я самотня у всьому 
світі. Л1атір любищ майже не знаючи й не почуваючи. 
бо це так природно, як саме життя, і глибину коріння цієі 
любові помічаєш тільки в хвилину вічної розлуки. Жодне 
інше почуття не можна з цим порівняти, бо всяке інше ви· 
никає під час зустрічі, а це - вроджене, всяке інше трап
ляється нам пізніше випадково Із житті, а це Живе з пер-' 
шого дня в самій нашій крові. І потім не тільки саму 
матір втрачаєщ а й усе наше дитинство наполовину зни
кає, бо наше маленьке дівоче життя належало їй не мен
ше, ніж нам. Тільки вона його так знала, як ми, й пам'я
тала безліч дрібниць того далекого, незначного й дорогого, 
що було і залишається першим ніжним хвилюванням 
нашого серця. Тільки їй я могла ще сказати: «lПригадуєш, 
мамо, той день, коли? .. IПригадуєщ мамо, фарфорову 
ляльку, що бабуся мені подарувала? .. » МИ перебирали 
вдвох довгі й приємні чотки дрібних, смішних спогадів, 
яких ніхто на землі, крім мене, вже не знає. Отож, якась 
частина мене самої вмерла, старша й найкраща. Я втра
тила бідне серце, в якому ще жила та маленька дівчинка, 
якою я колись була. Тепер ніхто вже не знає, ніхто не 
пам'ятає маленької Анни, її коротеньких опідничок, її 
сміху й примх. 

І настане день, може, недале·киЙ уже, коли й я піду, 
залишаючи одну на світі свою любу Аннету, як покинула 
мене тепер мама. Як все це сумно, жорстоко, тяжко! 
А втім, про це не думаєш, не звертаєш уваги на те, що 
смерть бере когось щохвилини, як і нас незабаром візьме. 
Коли б ми це бачили й думали про це, коли б усе те, що 
перед нами проходить, нас не розважало, не веселило 

й не сліпило, то й жити не можна було б, ми збожеволі
ли б від свідомості цього повсякчасного вбивства. 

Я така розбита й пригнічена, що в мене немає вже 
сили щось робити. Вдень і вночі думаю про бідну маму, 
забиту в ящик, зариту в землю серед поля під дощем, 
і про те, що її старе обличчя, яке я цілувала з такою 
радістю, тепер вже не що інше, як страшна і гниюча 
маса. О, який жах! 
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Батька я втратила, як тільки вийшла заміж, і не від
чула всього цього так, як відчуваю тепер. Так, пожалійте 
мене, думайте про мене, пишіть .мені. Ви мені тепер дуже 
потрібні! 

Анна». 

25 липня. Париж. 

«Бідний друже. 
Ваш сум завдає мені страшного болю. Я також не 

можу тепер радісно дивитись на життя. Коли Ви поїхали, 
я лишився самотній, покинутий, без прихильності й при
тулку. Все мене стомлює й обридає мені, дратує. Я весь 
час думаю про Вас та про нашу Аннету, почуваю, що 
Ви обидві далеко, а мені так потрібна Ваша близькість. 

Дивна річ, як я почуваю, ЩО ви далеко, і як мені Вас 
бракує! Ніколи, навіть коли я був молодим, Ви не були 
для мене до такої міри всі,м, як тепер. Деякий час я вже 
пере.цчував цю кризу, що нагадує сонячний удар в бабине 
літо. Те, що я почуваю, таке чудне, ЩО мені хочеться 
Вам розповісти про це. Уявіть собі, що я не можу гуляти 
після Вашого від'їзду. Раніше, і навіть останніми місяця
ми, я дуже любив блукати сам вулицями, розважатись 
людьми та речами, втішаючись радістю, і з утіхою бадьо
ро йти по бруку. Я йшов, сам не знаючи куди, щоб тільки 
ходити, дихати повітрям і мріяти. А тепер більше не 
можу. Тільки вийду, туга мене гнітить, страх сліпця, що 
загубив свою собаку. Стою тривожний, точнісінько, як 
мандрівець, що загубив слід стежки в лісі і мусить вер
татись. Париж здається мені порожнім, страшним, неспо
кійним. Питаю сам себе: «Куди я йду?» І відповідаю: 
«Нікуди, бо гуляю». Так от, не можу вже гуляти без 
мети. Сама думка, !!J:o я йду невідомо куди, гнітить мене, 
стомлює й наганяє нудьгу. Тоді я йду 3 своєю меланхо
лією до клубу. 

І знаєте чому? Тільки тому, ЩО Вас тут немає. Я впев
нений в цьому! Коли знаю, ЩО ви в Парижі, даремноі 
прогулянки не буває, бо десь на вулиці я можу зустріти 
Вас. Я можу скрізь іти, бо Ви С'крізь можете бути. Коли 
Вас не побачу, то можу хоч зустрітись з Аннетою, а 
вона·- Ваше відображення. Ви обидві наповнюєте для 
мене вулиці надією, Надї.єю пізнати Вас, коли Ви здалеку 
до мене підходитимете, чи коли я здогадуюсь, що це Ви, 
ідучи слідом за Вами, і тоді місто стає для мене чарівним, 
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і жінки, постать яких нагадує Вашу, хвилюють моє серцl', 
втягуючи його у вихор вуличного руху, полегшують моє 
чекання, відганяють нудьгу від моїх очей і збуджують у 
мене якусь фізичну жадобу бачити Вас. 

Ви назвете мене егоїстом, бідний друже, бо я тут роз
повідаю про свою самотність, як старий, туркотливий 
голуб, коли Ви плачете так скорботно. Даруйте мені, я 
так звик, щоб Ви пестили мене, що, залишившись на са
моті, кричу: «Рятуйте!» 

Цілую Вам ноги, щоб Ви пожаліли мене. 

зо липня, Ронсьєр. 

«Друже! 

Олів'є». 

Дякую за листа. Мені так треба знати, щО ВИ мене 
любите! Я пережила страшні дні. Часом справді думала, 
що туга вб'є й мене. Ця туга лежала у мене в грудях 
важким каменем, невпинно збільшувала'сь, гнітила мене 
й душила. Лікар, якого покликали, щоб заспокоїти нерво
ві припадки, що були в мене по чотири й п'ять разів на 
день, впорскнув мені морфію, і я мало від цього не збо
жеволіла, а через спеку, що в нас стоїть, мене опанувало 
та.ке збудження, що доходить до марення. Заспокоїлась 
я трохи в п'ятницю після великої грози. Треба сказати 
Вам, що після похорону я зовсім не плакала, а під час 
урагану, наближення якого мене збудоражи.'lО, я зне
нацька відчула, що з очей моїх поволі й рідко потекли 
дрібні, пекучі сльози. О, які ж болісні ці перші сльози! 
ВоlНИ шматували мене, мов лазури, і горло у мене так 
стиснулось, що я не могла навіть дихати. !Потім ці сльо
зи стали частіші, більші, тепліші ... Вони точились з моїх 
оч,ей, немов з джерела, і Їх було так багато, що моя хустка 
геть З:VІОкріла, і треба було брати другу. І величезна бри
ла болю немов пом'якшала, розтопилась і витекла очима. 

З того часу я плачу з ранку до вечора; і це мене ря
тує. Коли не можна було б пла,кати, то залишилося б 
тільки збожево.тіти або вмерти. Я теж тут дуже самотня. 
Чоловік їздить по околицях, і я добилася, щоб він Аннету 
брав з собою, аби трохи розважити й заспокоїти її. Вони 
ідуть за вісім-десять льє від Ронсьєра, каретою чи верхи 
і вона вертається до мене розрум'янена, дарма що сумує, 
і її очі блищать життям, збуджені степовим повітрям 
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і Їздою. ЯК гарно бути в таких літах! Гадаю, що ми лиши
мося тут ще два-три тижні, потім, хоч і буде лише серпень, 
ми повернемось до Парижа з відомої Вам причини. 

Посилаю Вам усе, ЩО лишилось від мого серця. 

Ані». 
4 серпня, Париж. 

«Не можу далі, любий друже, Вам треба вернутись, 
бо зі мною, певно, щось трапиться. Питаю сам себе, чИ 
не хворий я, така огида бере до всього, ЩО я давно вже 
звик робити з певною втіхою або з байдужою покорою. 
Передусім, в Парижі така спека, ЩО кожна ніч - це вісім 
чи дев'ять годин турецької лазні. 51 встаю, стомлений 
пkля такого сну в цій парні і ходжу юдину-дві перед 
чистим полотном з на-міром щось намалювати. Але нічого 
немає ні в думці, ні в оча:к, ні в руці. 51 вже не ХУДОЖНИІ(І 
Ці марні спроби працювати наганяють розпач. Запрошук> 
натурщиць, садовлю їх, і тому, ЩО в них ті ж самі пози, 
рухи та вирази, які багато разів малював, я велю їм 
одягатись і виставляю геть. Справді, нічого нового я вже 
не можу бачити, і страждаю від цього, немов осліп. Що ж 
це таке? Стомленість ока та мозку, вичерпання творчих 
здібностей чи знесилення зорового нерва? Хто зна! Мені 
здається, що кінець уже моїм відкриттям у тій ділянці 
недослідженого, куди я міг проникати. 51 примічаю тільки 
те, що всі знають, роблю те, що всі погані художники 
роблять, бачу й спостерігаю, як педант. Колись, та ще й 
недавно, число нових мотивів здавалось мені безмежним, 
і щоб їх передати, у мене була така різноманітність спо
собів, що я навіть вагався від труднощів вибору. І ось 
світ можливих сюжетІв зненаць-ка обезлюдів, а моє шу
кання стало безсилим і безплідним. Люди, що проходять 
мимо, втратили для мене ВСЯКИй сенс; я не бачу вже в 
людській істоті того характеру й смаку, що я так любив 
викривати й виявляти. Гадаю, проте, що зможу зробити 
прегарний портрет Вашої дочки. Чи не тому, що вона так 
дуже Вас нагадує, що я плутаю Вас обох у думці? Може, 
й так. 

Отож, стомившись від спроби зробити ескіз чоловіка 
або жінки, які не нагадували б всіх знайомих моделей, 
я вирішую йти десь поснідати, бо не зважуюсь сам сіда'Ги 
до столу в своїй їдальні. Бульвар Мальзерб нагадує замк
нений у мертвому місті гай. Від усіх будинків віє пусткою. 
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[1оливальники на вулицях пускають бризки білого ДОЩУ, 
щО заляпує дерев'яlНИЙ бру,к, звідки парує дух мокрої 
смоли та митої стайні, а з кінця в кінець довгого схилу 
від парку Монсо до церкви Сент-Огюст побачиш п'ять
шість чорних постатей незнайомих перехожих, рознощиків 
або слуг. Тіні платанів стелються коло підніжжя дерев 
на розпечених тротуарах химерними плямами, які зда

ються рідки-ми, як калюжі, що підсихають. 
В нерухомості листу на гіллі та сірих силует ах на 

асфальті відчувається втома міста, яке печеться, дрімає 
й поті є, нк заснулий на лавці під сонцем робітник. Так, 
воно пріє, підле місто, Й страшенно смердить своїми отво
рами стічних труб, продуховинами з льохів та кухонь, 
струмками, де тече вуличний бруд. Тоді я думаю про 
літні ранки у Вашому садку, де повно польових квіточок, 
що ширять У повітрі дух меду. !Потім уже з огидою за
ходжу в ресторан, де понуро їдять, розотебнувши жилети, 
лисі й череваті люди з блискучими від вогкості лобами. 
Всім стравам тут теж гарЯ'че - диням, що тануть під льо
дом, м'якому хлібові, в'ялому філе, розвареній городині, 
гниючому сирові та перезрілим у вітрині фруктам. І я 
виходжу з нудотою, вертаюсь додому й пробую заснути 
трохи до того часу, коли йду обідати до клубу. 

Там завжди зустрічаюсь з Адельманом, Мальданом, 
Рокдіаном, Ланда та ще багато з ким, хто обридає мені 
Й стомлює мене, як -катеринка. Кожен має свою пісню, чи 
пісні, що я чую уже п'ятнадцять років, і співають Їх усі 
разом у клубі, куди, кажуть, люди ходять розважатись. 
Мені дуже треба було б змінити своє покоління, яким 
пересичені мої очі, вуха та розум. У них завжди перемоги, 
вони хваляться ними й один одного поздоровляють. 

!Позіхнувши стільки разів, скільки хвилин є між вось
мою та дванадцятою годинами, іду додому спати й, роз
дягаючись, думаю, що завтра треба починати все спо
чатку. 

Так, любий друже, я дійшов тих літ, коли парубоцьке 
життя стає нестерпним, бо нічого нового вже немає для 
мене під сонцем. Холостяк мусить бути молодим, цікавим, 
жадібним. Коли цього немає, бути вільним стає небез
печно. Боже, я·к я любив колись свою волю, поки Вас не 
полюбив більше, lНіж П! Яка ж вона важка мені тепер! 
Воля для старого, як я, холостяка - це порожнеча, по

рожнеча скрізь, це шлях до смерті, де ніщо не прикриває 
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кінця, це ПОСТ1Ине питання; що робити? Куди піти, щоб 
не бути одному? І я йду від приятеля до приятеля, від 
рукостиокання до .р~ОС'fIИска'Ння, юmрошуючи, як жебрак, 
трохи приязні. Але я збираю тільки крихти ЇЇ, з яких не 
зліпиш цілого шматка. У мене є Ви, мій друже, але Ви 
не моя. Може, навіть через Вас гнітить мене оця туга, бо 
якраз бажання Вашої близькості й присутності, бажання 
аднага даху над нашими галовами, адних і тих же стін 
для нашого. життя, одних і тих же інтересів, що приму
шують стискатись наші серця, потреба спільних надій. 
жалів, втіх, радащів, смутку й навіть загальних предме
тів ужитку - ось ща так мучить мене. Ви - мая, табто 
коли-не-кали я краду частачку Вас. Але я хатів би весь 
час дихати тим павітрям, ща й Ви, ділити з Вами все, 
каристуватись тільки речами, ща належать нам абом, по
чувати, що все те, чим я живу, належить як Me~i, так і 
Вам - склянка, з якаї п'ю, крісло, де спочиваю, хліб, що 
їм, і вагань, ща мене гріє. 

Пращайте, вертайтесь швидше. Мені занадто. важко 
вдалині від вас. 

Олів'є». 

8 серпня, Рансьєр. 

«Друже, Я слаба й така стомлена, ща Ви мене не пі
знаєте. Мабуть, я забагато плакала. Мені треба спочити 
перед виїздом, бо я не ха чу паказатись Вам такаю. Чоло
вік їде післязавтра да Парижа й привезе Вам наші нави
ни. Він гадає десь з Вами паабідати й даручає мені попро
сити Вас, щаб Ви чекали йага вдома кало сьамаї гадини. 

Я вернуся да Вас, як тільки пачуватиму себе трохи 
краще й не нагадуватиму викопанага мерця абличчям, що 
мене саму лякає. У .мене теж на світі тільки Аннета та 
Ви, і я хачу дати кожнаму з Вас все, ща мажу, не обкра
даючи другого.. 

Підставляю Вам сваї випла'кані ачі, щоб ви іх паці-
лували. 

Анна». 

Одержавши цього листа, що павідамляв про нову за
тримку з приїздам, Олів'є Бертен відчув бажання, при
страсне бажання сісти в екіпаж і паїхати на вакзал, а 
далі паїздам да Ронсьєра, але, падумавши, що пан де
Гільруа має завтра вернутись, він скорився й пачав чекати 
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приїзду чоловіка майже так само нетерпляче, як чекав 
би приїзду жінки. 

Ніколи він не любив так Гільруа, як в цей день 
чекання. 

Побачивши його на порозі, він кинувся до нього, про
СТЯГШИ руки, й екрикнув: 

- Ах, любий друже, який я щасливий вас бачити! 
Той теж, здавалось, був задоволений, особливо з свого 

повернення до Парижа, бо три останні тижні в Норман
дії йому жилось невесело. 

Обидва сіли на канапу у кутку майстерні під балдахі
ном з східних тканин і ще раз зворушено потиснули один 
одному руки. 

- А графиня, як вона себе почуває? - спитав Бертен. 
- О, не зовсім гаразд. Вона була дуже вражена, 

дуже схвильована й заспокоюється надто поволі. Скажу 
навіть, вона мене трохи непокоїть. 

- Та чому ж вона не вертається? 
- Нічого не знаю. Я не міг умовити ЇЇ, щоб вернулась. 
- Що вона робить цілий день? 
- Боже мій, плаче й думає про матір. Це недобре для 

неі. Мені дуже хотілося, щоб вона згодилась перемінити 
місце, виїхати звідти, де це сталося, розумієте? 

- А Аннета? 
- О, вона цвіте! 
Олів'є радісно посміхнувся. Потім спитав: 
- Вона дуже сумувала? 
- Так, дуже, дуже, але, знаєте, сум у вісімнадцять 

років триває недовго. 
Помовчавши, Гільруа спитав: 
- Де ж ми пообідаємо, любий? Мені конче треба 

розважитись, почути гомін, побачити рух. 
- Здається, «Посольське кафе» влітку найбільш пі/l

ходяще місце. 
І вони пішли, взявшись за руки, до Єлісейських полів. 

Гільруа, радіючи, як і всі парижани, що вертаються до 
міста, і яким воно після кожної відсутності здається. по
молоділим і повним несподіванок, розпитував художника 
про безліч дрібниць, про те, що робили тут і про що гово
рили, а Олів'є після байдужих відповідей, в яких почува
.1Іась уся нудьга його самотності, заговорив про Ронсьєр. 
Він намагався схопити в цій людині, взяти У неї те майже 
матеріальне, що залишають у нас люди, яких ми щойно 
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бачили, те тонке випромінювання живих істот, що ми 
захоплюємо, розлучаючись з ними, і що зберігається в нас 
кілька ГQДИН, а потім випаровується в новому повітрі. 

Ваmке небо літнього вечора облягло місто й широку 
вулицю, де під листям дерев починали вже лунати весе.ні 
мотиви концертів на чистому повітрі. Обидва чоловіки, 
сіlВШИ на балконі «Посольськоro кафе», дивились униз на 
порожні ще лави й стільці в загородженому місці перед 
маленьким театром, де при тьмяному світлі електричних 
куль, що зливалось з денним світлом,співачки виставля
ли на показ свої крикливі туалети й рожевий колір свого 
тіла. 

З ледве вловимим подихом вітерця, що посилали один 
одному каштанові дерева, доносились запахи пригорілого 
масла, соусів та гарячих страв, а коли проходила якась 
жінка в супроводі чоловіка в чорному фраку, шукаючи 
замовлене місце, вони залишали за собою принадний і св:
жий аромат свого плаття і тіла. 

Гільруа, сяючи, прошепотів: 
- О, мені тут більше подобається, ніж тамІ 
- А Я,- відповів Бертен,- волів би краще бути там, 

ніж тут. 
Ото ще! 

- їй-богу, Париж здається мені огидним цього літаl 
- Ех, любий, і все ж таки це Париж! 
Депутат був сьогодні в прегарному настрої, в тому 

рідкому веселому збудженні, коли поважні люди роблять 
дурниці. Він поглядав на двох кокоток, що обід:ми поруч 
за столом з трьома худими, надзвичайно чемними молоди
ми людьми, і крадькома розпитував Олів'є про В'сіх відо
мих продаж.них жінок, імена яких йому щодня доводи
лось чути. IПотім пробурмотів з глибоким жалем: 

- Вам пощастило, що ви не одружились. Ви можете 
робити й бачити все, що схочете. 

Але художник став гаряче заперечувати і як усі, кому 
якась думка не дає спокою, розповів Гільруа про свою 
тугу й свою самотність. Коли він усе сказав, відправив 
до кінця службу своїй скорботі й наївно розповів, від
чуваючи потребу полегшити серце, як хотілося б йому 
любові й постійної близькості жінки, яка жила б з ним 
разом, граф і собі погодився, що в шлюбі є дещо гарне. 
Озброївшись парламентсь'ким красномовством, він почав 
славити приємність свого сімейного життя ой пишномовно 
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хвалити графиню, а Бертен пова)Wно підтверджуваlВ ЙОГО 
слова, часто хитаючи головою. 

Радіючи, що мова йде про неї, але зазд',)ячи тому іН
тимному щастю, що Гільруа хвалив з обов'язку, художник 
пробурмоті,в кінець кінцем з щирим переКQlнанням: 

- Вам пощастило, це безперечно. 
Потішений депутат погодився з цим, потім додав: 
- Я дуже хотів би, щоб вона вернулась; справді, вона 

зараз непокоїть мене. Слухайте, коли ви нудитесь в Па
рижі, то мусите поїхати до Рон'сьєра й привезти її. Вас 
вона послухає, бо ви найкращий її друг, а чоловік, ви 
знаєте ... 

Олів'є захоплено відповів: 
- Та я кращого й не бажаю. Але ... як вам здається, 

чи не гніватиметься вона, коли я приїду? 
- Аж ніяк, їдьте, любий. 
- Тоді згода. Поїду завтра поїздом о першій. Може, 

телеграму послати? 

- Я сам пошлю. Попереджу її, щоб вам коней на 
вокзал вислали. 

Пообідавши, вони пішли по бульварах, але й півгодини 
не минуло, як граф зненаць.ка покинув художника, по
славшись на якусь спішну справу, що про неї він зовсім 
забув. 

11 

Графиня з дочкою, одягнені в траур, ті"lЬКИ що сіли 
снідати одна навпроти другої у великій залі Ронсьєра. 
На стінах висіли в ряд наївно змальовані портрети пред
ків, ціла ,колекція колишніх Гільруа в старих рамах з по
щербленою позолотою, один у кірасах, другий у камзолі, 
той у перуці і формі офіцера фра,ндузької гвардії, той 
у формі полковника часів Реставрації. Двоє слуг, тихо 
ступаючи, почали подавати страви двом мовчазни,м жін
кам; навколо кришталевої люстри, що висіла над столом. 
хмаркою чорних і вихрястих крапок носились мухи, що 
дзижчали. 

- Одчиніть вікна,- сказала графиня,- тут трохи хо
лоднувато. 

Троє високих, нк ворота, і широких, як двері, вікон, 
заввишки від паркета до стелі, були розчинені на.!l.ст.іж. 
Подих ТeJ1ЛОГО повітря, несучи запах нагрітої трави й да-
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лекий гомін села, раптом пройшов крізь три величезні 
отвори, змішався з вогкуватим повітрям просторої кім
нати, замкненої в грубих мурах замка. 

- Ах, як гарно,- промовила Аннета, дихаючи на пов
ні груди. 

Очі обох жінок звернулись надВір і дивились на дов
гий з-елений луг парку з розкиданими на ньому острівцями 
дерев; тут і там відкривався далекий краєвид жовтих по
лів, які до самого обрію виблискували золотим !Килимом 
стиглого хліба під ясноблакитним небом, оповитим легким 
полудневим туманом, що міниться над напоєною сонцем 
землею. 

- Після сніданку підемо далеко гуляти,- сказала 
графиня,- можемо пройтись пішки до Бервіля берегом, 
бо в долині буде жарко. 

- Добре, мамо, й в,ізьмемо з собою Джуліо, щоб 
полохав куріпок. 

- Ти знаєщ що батько це забороняє. 
- О, тато ж у Парижі. Так цікаво дивитись, як Джу-

ліо робить стоЙ,ку. Дивись, он він дражнить КІОрі'В. IБоже, 
як смішно. 

Відсунувши стільця, вона схопилась, підбігла до вікна 
й -крикнула: 

- Сміливіше, джуліо, сміливіше. 

На лугу три незграбні, знесилені спекою корови ле
жали на боці, наївшись трави й випинаючи притиснуті до 
землі черева. Серед них метушився, гавкаючи й дико 
плигаючи з веселим, шаленим, вдаваним гнівом, махаючи 
за кожним скоком кучерявими вухами, стрункий, білий 
з рудими плямами іспанський мисливський пес, силкую
чись зігнати грубих тварин, що не хотіли підводитись. Це, 
мабуть, була улюблена гра собаки, що, звичайно, починав 
її щоразу, коли корови розлягались на траві. Вони невдо
волено, але без страху дивились на нього великими ВОГ
кими очима, повертаючи слідом за ним голови. 

Аннета кричала з вікна: 
- Апорт, Джуліо, апорт. 
І збуджений цим криком, пес сміливішав, гaВtKaB ще 

голосніше і зважувався підбігати аж до самого І<РУПУ 
корів, немов хотів укусити їх. Корови починали турбува
тись, і нервові тремтіння шкіри, якими вони відгонили 
мух, ставали частішими і довшими. 
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Зненацька собака так розігнався, ЩО не зміг вчасно 
спинитись, і так підлетів з розгону до однієї з корів, ЩО 
мусив перескочити через неї, щоб не впасти. Важка тва
Рlша, налякана стрибком собаки, поволі звелася на ноги, 
голосно еоп учи. Побачивши це, дві інші теж підвелися, 
і Джуліо почав танцювати навколо них з виглядом пере
можця, а Аннета вітала його. 

- Браво, Джуліо, браво. 
- Ну, йди ж снідати, дитино,- сказала графиня. 
Але дівчина, прикривши очі рукою від сонця, опові

стила: 

- Стривай, листоноша. 
По непоміl1ній серед жита й вівса стежці немов суну

лась над колоссям синя блуза, наближаючись до замка 
розміреною чоловічою ходою. 

- Боже мій,- прошепотіла графиня,- хоч би не яка
небудь лиха звістка. 

Вона ще тремтіла від того жаху, який та,кдонго ли
шається в нас після смерті любимої людини, про що спо
віщає телеграма. Тепер вона не могла вже розірвати 
склеєну стрічку й розгорнути синій папірець, не почуваю
чи тремтіння в пальцях і тривоги в душі; і ЇЙ здавалось, 
що з цих так важко розліплюваних згорток знову вирине 
лихо і вдруге примусить її проливати сльози. 

Аннета, навпаки, сповнена молодої цікавості, любила 
все невідоме, що нам трапляється. Ії серце, якому ЖИТЦІ 
тільки вперше завдало страждання, могло чекати тільки 
радощів від чорної страшної торбини на баці у листоно
ші, що сіє таке хвилювання по міських вулицях та сіль
ських шляхах. 

Графиня перестала їсти, стежачи думкою за людиною, 
що йшла до неї, несучи кілька писаних слів, що може 
вразять ЇЇ, як удар ножем по горлу. Вона задихалась від 
тривожного передчуття і силкувалась відгадати, що то за 
спішна новина. Про що? Від кого? Ій спала думка про 
Олів'є. Чи не хворий він? Може, теж помер? 

Десять хвилин чекання здались їй нескінченнюш; по
тім, розірвавши телеграму й пізнавши ім'я свого чоловіка, 
вона прочитала: «Повідомляю тебе, що наш друг Бертен 
приїздить в Ронсьєр поїздом, що виходить о першій го
дині. Вишли фаетон на вокзал. Цілую». 

100 

Що ж там, мамо? - спитала Аннета. 
Пан Олів'є Бертен їде нас провідати. 



Ах, як гарно. Л коли? 
Зараз. 
О четвертій? 
Так. 
О, який він милий. 

Але графиня зблідла, бо з деякого часу у неї зростала 
нова турбота, і раптовий приїзд художника здавався ЇЙ 
не меншою загрозою, як і все те, що вона могла перед
бачати. 

ТІІ поїдеш зустрічати його,- сказала вона дочці. 
А ти, мамо, не поїдеш? 
Ні, чекатиму вас тут. 
Чого? йому буде неприємно. 
Я не зовсім добре себе почуваю. 
Ти ж тільки що хотіла до Бервіля йти пішки. 
Так, але після сніданку мені погіршало. 
До того часу це пройде. 
Ні, я за'раз піду до себе в кімнату. Скажи, щоб 

попередили мене, коли ви приїдете. 
- Гаразд, мамо. 
Потім, віддавши наказ, щоб у призначений час запряг

ли фаетон та приготували помешкання, графиня пішла 
до себе й заМКНУJІася. 

До цього часу її життя текло майже без страждання, 
порушуваш~ тільки .'1юбов'ю до О.'1ів'є Й схнильоване тур
ботою зберегти це почуття. В цьому їй щастнло, в бороть
бj вона завжди була переможницею. її серце, заколисане 
успіхами та похва.nами, стало вимогливим серцем світ
ської красуні, якій мусять належати всі земні радощі і 
яка, згодившись на блис.кучиЙ шлюб, де не було й тіні 
почуття, прийняла потім любов, як додаток до щасливого 
існування, взяла участь у злочинному зв'язку, головним 
чином, внаслідок захопленlНЯ, а трохи й внаслідок само
го почуття, що винагороджувало її за банальну монотон
ність ЖИТТЯ,- тепер міцно замкнулось, забарикадувалось 
у своєму випадковому щасті, бажаючи тіль,ки захистити 
його від щоденних несподіванок. Вона з зичливістю врод
ливої жінки приймала приємні події, що їй траплялись, 
не шукала пригод і не мучилась новими бажаннями і пори
вами до невідомого; навпаки, ніжна, уперта й завбачлива, 
вона вдовольнялась теперішнім, інстинктивно боялась 
завтрашнього дня, вміла ощадно, обережно й проникливо 
користуватись тим, що ПОСИJIала їй доля. 
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Але потроху, хоч J;IOHa не зважувалась навіть собі 
признатися в цьому, в її душу закралась неооокійна три
вога про дні, що минають, і про наближення старості. Це 
стало ніби безперервним, легким зудом її думки. Але, 
добре знаючи, що цей схил життя дуже крутий, що, коли 
він почався, вже його не зупиниш, вона, поступаючись ін
стинктові небезпеки, полинула вниз і, заплющивши очі, 
думала лише про те, щоб не запаморочитись над безод
нею та не вдатись у розпач від свого безсилля. 

І вона жила, посміхаючись і немовбя пишаючись тим, 
що так довго лишається вродливою; і коли поруч неї 
З'ЯВИJІась свіжа вісімнадцятирічна Аннета, вона, замість 
того, щоб страждати від такого сусідства, пишалася тим, 
що штучно підтримувана дозріла краса може бути ви
знана за кращу, ніж променистий блиск юних днів квіту
чої дівчинки. 

Ій навіть здавалось, що для неї починається щасливий 
і спокійний час життя. коли смерть матері вразила її в 
саме серце. В перші Дdі це був глибокий розпач, що не 
лишає місця жодній іншій думці. 3 ранку до вечора її не 
покидав смуток, і вона силкувалась пригадати про мертву 
все - її звичні слова, колишнє обличчя, сукні, що та но
сила, немов вона зібрала в глибині своєї пам'яті ті релік
вії у зниклому минулому, всі ті інтимні й дрібні спогади, 
якими вона буде живити свої жорстокі мрії. Потім, коли 
вона довела себе до такого відчаю, що з нею раз у раз 
траплялись нервові припадки й непритомність, весь цей 
скупчений біль перейшов у сльози, які вона проливала 
вдень і вночі. 

Одного ранку, коли ввійшла її покоївка і, розчинивши 
віконниці та відсловивши завіси, спитала: 

- я.к, пані, сьогодні почуваєте себе? - вона, почу
ваючи себе виснаженою від сліз, відповіла: 

- О, погано. Справді, я зовсі\{ без сил. 
Покоївка, держачи піднос з чаєм, глянула на господи

ню і, побачивши, яка бліда вона на білій постелі, звору
шено пробурмотіла з сумним і щирим виразом: 

- Справді, пані, у вас дуже поганий Вигляд. Вам 
треба полікуватись. 

Тон, я,ким це було сказано, мов вістрям голки вколов 
графиню у саме серце, і я,к тільки ПОКОЇвка вийшла, вона 
підвелася й глянула на своє обличчя у великій дзеркаль
ній шафі. 
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Побачивши себе, вона остовпіла, зля,кавшись запалого 
лиця, почервонілих очей й усього спустошення, що вчини
ло страждання на її обличчі за кілька днів. Власне облич
чя, яке вона так добре знала і на я.кетак часто дивилась 
у різноманітні дзеркала, в якому вона прекрасно вивчила 
всі його кокетливі міни, всі посмішки, з якого вона вже 
не раз усувала блідість, стирала дрібні сліди втоми й ни
щила легенькі зморшки, що з'являлися вдень у куточках 
очей,- це обличчя раптом видалась їй обличчям чужої 
жінки, новим обличчям тому, що воно було спотворене 
недугою. 

Щоб краще розглянути себе і краще .впевнитись у цЬJ
му несподіваному нещасті, вона підстулила до дзеркала 
так близько, що торкнулась його чолом, і подих її, стеля
чись парою по склу, затьма.рив і майже стер блідий образ, 
що вона розглядала. Вона мусила нзяти хусточку та ви
терти дзеркало від свого подиху і потім, тремтячи від 
хвилювання, довго й терпляче досліджувала зміни свого 
обличчя. Легким дотиком пальця вона розправила шкіру 
на щоках, розгладила її на чолі, підняла волосся, одвер
нула пові.ки, щоб роздивитись білки очей. Поті.м вона 
розкрила рот, оглянула трохи потемніл'і зуби, сту.рбува
лась синя'Вим кольором ясен та жовтизною шкіри над 
щоками й на скронях. 

Вона та'к заклопоталась оглядом своєї змарнілоі кра
си, що не почула, як розчинились двері, і затремтіла всі'~ю 
істотою, коли локоівка позад неі промовила: 

Пані, ви забули випити чай. 
Графиня обернулась,зніяковівши, здивувавшись і за

соромившись, а служниця, відгадуючи її думки, сказала: 
- Ви багато плакали, пані, а ніщо так не виснажує 

шкіри, як сльози. Від сліз кров обертається на воду. 
Коли графиня сумно додала: «Та Й літа вже не ті»,

покоїв ка скрикнула: 
- Пані, ви ще не в таких літах. Декілька днів від

починку - і все зникне. Треба, пані, гуляти й не плакати 
ні в якому разі. 

Одя-гшись, графиня зразу ж пішла в парк і вперше 
після смерті матері зайшла в садок, де любила колись 
доглядати й рвати квіти, потім вийшла до річки й гуляла 
по берегу до сніданку. 

Сівши проти чоловіка поруч дочки, вона сказала, щоб 
довідатись про їхню думку: 
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-- Соьгодні я почуваю себе краще. Мабуть, я не така 
бліда? 

Граф відповів: 
- О, у вас ще дуже поганий вигляд, 
Серце її стиснулось, і сльози підступили до очей, бо 

вона звикла плакати. 

До самого вечора, і другого дня, і в наступні дні, 
ду,маючи чи про матір, чи про себе саму, вона раз у раз 
почувала, що ридання стискують ЇЙ горло Й сльози під
ступають до очей, але, щоб не полились вони й не порили 
щік, вона стримувала Їх і надлюдським зусиллям волі 
скеровувала свою думку на щось стороннє, опаrновувала 

ЇЇ, підкоряла її собі, відганяла від свого ,горя і таким 
чином силкувалась заспокоїтись, розважитись, не думати 
більше ні про що сумне, щоб вернути свіжість обличчя. 

Вона не хот,іла їхати до Парижа й бачитись з Олів'є 
Бертеном, поки не стане такою, як була. Розуміючи, що 
пона занадто схудла, а жіноче тіло в її літа потребуг 
повноти, щоб зберегти свіжість, вона намагалася збуджу
вати апетит прогулянками по шляхах та сусідніх лісах, 
і хоч поверталась додому стомленою, не почуваючи голо
ду, багато Ї.'Іа силоміць. 

Граф, якому хотілось вернутись до Парижа, не розумів 
її упертості. Нарешті, бачачи її непоборний опір, він за
явив, що їде сасУl, даючи графині волю повернутись, коли 
вона схоче. 

Другого дня вона одержала телеграму із звісткою про 
приїзд Олів'є. 

Ій хотілось тікати, так вона боялась його першого 
погляду. Вона збиралась перечекати ще тиждень-два. За 
один тиждень, доглядаючи себе, можна зовсім змінитись 
на обличчі, бо жінки, навіть !здорові й молоді, за день 
дуже змінюються від найменшого хвилювання. Але сама 
думка показатись Олів'є серед білого дня, серед поля, під 
яскравим сонцем серпневого дня поруч із свіженькою 
Аннетою так стурбувала її, щО вона зразу ж вирішила 
не Їхати на вокзал, а чекати його в півтемній вітальні. 

Вона пішла в свою кімнату й замислилась. Завіски 
час від часу колихались від жаркого вітерця. В повітрі 
лунало сюрчання коників. Ніколи ще не почувала вона 
такого суму. Це не був той страшний гнітючий біль, що 
приголомшив її серце й пригнобив, знищив її біля безди
ханного тіла коханої матері. Цей біль, що здавався їй 
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невигойним, перетворився за кілька днів в якийсь сумний 
спогад; але тепер вона відчула, як її захопила й понесла 
глибока хвиля туги, в яку ЇЇ втягло непомітно і з ЯІКОЇ 
вона ніколи не вирине. 

Ій хотілось плакати, дуже хотілось, але вОна стриму
вала себе. Щоразу, почуваючи вогкість на повіках, BOtIa 
мерщій витирала їх, підводилась, ходила, дивилась на 
парк та на чорних круків, що ловолі круЖЛяли в 'блакиті 
над ВИСО'кими деревами. 

Потім підходила до дзеркала, пильно оглядала себе, 
витирала сліди сліз, доторкаючись пуховичк:ом з рисовою 
пудрою до куточка очей, і дивилась на годинника, силкую
чись відгадати, де саме він зараз Їде. 

Як і всі жіtIки, охоплені справжньою чи вигада'ною 
скорботою, вона почувала до нього нестримне кохання. 
Ві,н же був для неї всім, в6м, дорожчим, ніж саме життя, 
всім тим, чим стає для нас єдина любима істота, коли 
почуваєш старість. 

Зненацька вона почула ляскання батога, підбігла до 
вікна й побачила запряжений парою коней фаетон, що 
об'їжджав поляну. Олів'є, що сидів поруч Аннети в гли
бині екіпажа, замахав хусточкою, побачивши графиню, 
а вона привітала його обома руками. Потім вийшла з за
вмираючим серцем, але вже щаслива, тремтячи від радо
щів, що почуває його так близько, що вО'на може розмов
ляти з ним і бачити його. 

Вони зійшлись у передпокої коло дверей до віта.Тlьні. 
Він у нестр.имному пориві простяг до неї руки й скрик

нув голосом, зігрітим щирим хвилюванням: 
- Ох, бідна графине, дозвольте ж поцілувати вас. 
Вона заплющила очі, схилилась і пригорнулась до 

нього, підставляючи щоки, і поки він цілував їх, шепнула 
йому на вухо: «Люблю тебе». 

Потім Олів'є, не випускаючи її з обіймів, глячув на 
неї, кажучи: 

- Подивимось на це сумне обличчя. 
Ноги у неї піД.10млювались. Він продовжував: 
- Так, трохи бліденька, та це нічого. 
Щоб подякувати йому, вона пробурмотіла: 
- Ах, любий друже, любий друже,- не знаходячи 

більше слів. 
Але він обернувся, шукаючи позад себе Аннету, яка 

кудись зникла, і раптом сказав: 
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- Правда ж, хіба не дивно бачити дочку вашу в 
траурі? 

- Чому? - спитала графиня. 
- ЯК то чому? - С'крикнув він У надзвичайному за-

палі.- Та це ж ваш портрет, що я малював, це мій порт
рет. Це ви, якою я вас колись зустрів, заходячи до гер
цогині. А чи пригадуєте ті двері, де ви пройшли перед 
моїм поглядом, як фрегат перед фортечною гарматою? 
Чорт забери, коли я зараз побачив дівчину на пероні, 
всю в чорному, з сонячним сяйвом волосся над обличчям, 
кров у мене так іпохолола. 3да,валось, що ось-ось запла
чу. Я, який вас та·к добре знав, ближче спостерігав вас, 
ніж хто-небудь інший, любив вас більше, ніж будь-хто, 
я, щО відтворив вас на полотні, я скажу вам, що від цьо
го мож~а було збожеволіти. Ох, їй-богу, я подумав, щО 
БИ навмисне послали її одну на станцію, щоб вразити 
мене. Боже мій, як я здивувався. Кажу ж вам, що збо
жеволіти можна. 

Він крикнув: 
- Аннето! Нанеl 
Дівчина відгукнулась знадвору, де годувала коней 

цукром. 

- Тут я, тут. 
- Іди сюди! 
Вона прибігла. 
- Ану, стань поруч з мамою. 
Вона стала і він порівняв їх, але машинально, не

уважно приказував: «Дивно, дуже дивно», бо вони були 
вже lНе такі 'схожі, як раніше, перед від'їздом 3 Парижа,
дівчині чорне вбрання надавало нового виразу осяяноі 
юності, а мати давно вже втратила той сонячний відтінОІ< 
волосся Й колір обличчя, що засліпИJІИ й сп'янили колись 
художника при першій їх зустрічі. 

Потім графиня й художник зайшли до вітальні. Він, 
здавалось, сяяв. 

- Ах, що за щаслива думка мені спала приїхати сю
ДИ,- казав він. 

І додав: 
- Ні, це ваш чоловік подав її мені. Він доручив ме· 

ні привезти вас. А знаєте, що я вам пропоную? Не знаєте, 
пра~да ж? Пропоную вам, навпаки, лишитись тут. В Па· 
рижі через спеку гидко, а на селі - розкіш. Боже, я'и 
гарно. 
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Наднечір парк наповнився свіжістю, дерева тремтіли, 
з землі почало підніматися неПОМІтне випаровування, 
застилаючи обрій легким прозорим серпанком. Троє ко
рів, низько похиливши голови, жадібно скубли траву, а 
четверо павичів, голосно б'ючи крилами, мостились на 
кедрі під вікнами замку, де звикли ночувати. Здалеку в 
селі чути було гавкання собак, і в передвечірньому спо
кої повітря лунали людські поклики, перегукування через 
поля, з ниви на ниву, і короткий гортанний крик погоничів. 

Художник, знявши капелюха, з сяючими очима дихав 
на повні груди і, відповідаючи на погляд графині, про
мовив: 

- Ось де щастя. 
Вона підійшла до нього: 
- Воно недовговічне. 
- Берімо його, поки воно є. 
Тоді вона сказала, посміхаючись: 
- Досі ви не любили села. 
- А тепер люблю його, бо ви тут. Не можу вже жити 

там, де вас немає. Замолоду можна любити здалеку, в 
листах, у мріях, у чистому пориві,- може, тому, що по
переду почуваєш життя, а може, й тому, що людина живе 
тоді не стільки потребами серця, скільки пристрастю; в 
мої літа, навпаки, любов стає хворобливою звичкою, ці
лющою пов'язкою на ранах душі, що б'є вже тільки од_' 
ним крилом і менше поривається до ідеала. У серця, за
мість захоплення - егоїстичні вимоги. Та й потім добре 
знаю, що не можна гаяти часу, якщо хочеш зазнати на

сол·оди від усього того, що для тебе залишилось. 
- Ой, старийl - мовила вона, беручи йото за руку: 
Він повторив: 
- Авжеж, авжеж. Я старий. З усього видно - волос

ся сиве, вдача міняється, сум нападає. Сто чортів, ось 
чого досі я не знав: це суму. Коли б мені в тридцять ро
ків сказали, що я колись буду без причини сумний, не
спокійний, незадоволений всім, то не повірив би. Вихо
дить, що й серце моє теж поста рішало. 

Вона відповіла з глибокою впевненістю: 
- О, У мене серце зовсім молоде. Воно не зміни

лось. А може, й помолодшало. йому було двадцять ро
ків, а тепер тільки шістнадцять. 

Вони довго так РОЗМОІВляли, стоячи коло відчиненого 
вікна, проникаючись настроєм цього вечора, близькі одне 
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одному, ближчі, ніж будь-коли, в цю годину ніжності, 
такої ж присмеркової, нк і ця година дня. 

Слуга, увійшовши, оповістив: 
- Обід на столі. 
Вона спитала: 
- А дочку покликали? 
- Панна вже в їдальні. 
Вони сіли втрьох до столу. Віконниці були зачинені, 

і світло ДІВаХ великих канделябрів на шість свічок, па
даючи на обличчя Аннети, мінилось у неї на голові золо
тим пилом. Бертен весь час не спускав з неї очей, посмі
хаючись. 

- Боже, яка вона гарна в чорному,- казав він. 
І він, милуючись дочкою, знертався до графині, немов 

дякуючи матері за втіху, що вона йому дала. 
Коли вони вернулись до вітальні, над деревами в пар

ку зійшов місяць. rхня темна маса нагадувала острів, а 
поле за ними здавалось морем, прихованим під легким 

туманом, що низько носився над рівнинами. 
- О мамо, ходімо погуляємо,- сказала Аннета. 
Графиня погодилась. 
- Я візьму Джуліо. 
- Гаразд, якщо хочеш. 
Вони вийшли. Дівчина пішла попереду, бавлячись із 

собакою. Ідучи вздовж лугу, вони почули дихання корів, 
що, прокинувшись і почуваючи свого ворога, підводили 
голови й озирались. В далечині місяць пронизував гілки 
дерев цілою зливою тонких променів, і вони, линучи до 
землі, зрошували листя і розливались по стежці дрібни
ми бризками жовтого світла. Аннета й Джуліо бігали, не
мов цієї ясної ночі в обох однаково радісно й безтур
ботно було на душі, і їх захоплення знаходило собі вихід 
у пустощах. 

По ГШІЯвинах, де місячна хвиля спадає, як у коло
дязь, дівчина проходила, мов привид, і художник гукав 
її, зачарова!Ний цим чорним Івидінням З ЯСНИМ блис,кучим 
обличчям. Потім, коли вона знову відходила, він бран 
і стискував руку графині, часто шукаючи її уст у густих 
затінках, немов щоразу вигляд Аннети відживляв нетер
плячість його серця. 

Нарешті вони дійшли до рівнини, звідки л'едве видно 
було в далечині де-не-де купи дерев по фермах. Крізь мо
лочну млу, що лилась на поля, обрій здавався безмеж-
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ним, і легка, жива тиша, тиша цього світлого, великого й 
теплого простору була повита невимовною надією, неви
разним чеканням, які надають такої чарівності літній 
ночі. Високо-високо в небі, кілька довгих і тонких хма
ринок здавались витканими із срібної луски. :Ко.пи по
стояти хвилину нерухомо, в цьому нічному спокої можна 
чути неясний і невпинний шелест життя, безліч слабих 
звуків, гармонія яких здавалась спочатку мовчанням. 

На сусідньому лузі перепел кинув свій подвійний 
крик, і Джуліо, наставивши вуха, крадькома подався на 
дві флейтові ноти птаха. Аннета так само легко пішла за 
ним, стримуючи подих і нагинаючись. 

- Ах,- мовила графиня, лишившись на самоті з ху
дожником,- чому такі хвилини так швид,ко минають? 
Нічого не можна затримати, нічого не можна зберегти. 
Навіть часу немає, щоб відчути насолоду чогось гарного. 
І вже настає кінець. 

Олів'є поцілував ЇЙ руку й відповів, посміхаючись: 
- І , цього вечора мені не до філософії. Я весь у те-

П'ррї"шьому. 

Вона шеl:НУЛ~: 
_. 8и не любите 'мене так, як я вас. 
--.-. Ну, ПІ.О ви. 
Вона йо!'!) перебила: 
- Ні, ви любите в мені, як ви дуже добре сказали 

пер~д обідом, жінку, що задовольняє потреби вашого 
серця, жінку, яка ніколи вас не скривдила й вплела тро
хи щастя у ваше життя. Я це знаю, почуваю. Так, я усві
домлюю і глибоко рада, що була до вас доброю, ЩО була 
вам корисна й допомагала вам. Ви любили й тепер лю
бите в мені все, що вбачаєте для себе приємним, мою 
увагу до себе, захоплення, бажання вам подобатись, мою 
пристрасть, те, що я принесла вам в дар все своє вну

трішнє життя. Але не мене ви любите, зрозумійте це. 
О, я почуваю це, як почувають холодний протяг. Ви лю
бите в мені багато дечого: красу, що минає, мою відда
ність, розум, який в мені визнають, думку світу про 
мене й мою думку про вас, та це ж не я, зовсім не я, 
розумієте? 

Він дружелюбно посміхнувся: 
- Ні, не зовсім розумію. Ви робите мені дуже неспо

дівано сцену докорів. 
Вона скрикнула: 
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- о боже мій. ,я хочу, щоб ІВИ зрозуміли, як я вас 
люблю. Бачите, я хочу висловити це й не можу. Коли ду
маю про вас,- а я завжди про вас думаю,- я всім своїм 
тілом і душею почуваю невисловл'ене блаженство від то· 
го, що я вам належу, і непоборну потребу більше й біль
ше віддавати себе. Мені хотілось би присвятити себе !Вам 
цілком, бо нічого кращого немає, коли любиш, як давати, 
давати ІВОСЬ ча,с усе, усе, своє життя, ДУМІКИ, тіло, все, що 
маєш, і ПОЧ}'1вати, що даєш, і бути іГоroвoю на 'Вс-е, щоб да
ти ще більше. Я так вас люблю, що навіть люблю стра
ждати заради вас, люблю свій неопокій, свої муки, ревно
щі, страждання, Я'ке я терПЛЮ,коли н'е почуваю !Вже вашої 
прихильності. Люблю у вас того, що тільки я відкрила, 
не того, що належить світові, ким захоплюються, кого зна
ють, а того, що належить мені, що не може вже ні зміни
тись, ні постаріти, і я його не можу вже не любити, бо 
дивлюсь на нього тими очима, що нікого, крім нього, не 
бачать. Але цього не можна висловити. Таких слів немає. 

Він тихо повторив декілька разів підряд: 
- Люба, люба, люба Ані. 
джуліо вистрибом вертався назад, не знайшовши пе

репела, що притих, зачувши його, і Аннета підійшла слі
дом, ледве переводячи дух від бігу. 

- Не можу далі,- сказала вона.- Я тримаюсь за 
вас, пане художнику. 

Бона сперлась Олї-в'є на вільну руку, і вони вернулись 
додому, ідучи втрьох - він посередині,- під чорнйми де
ревами. Всі мовчали. Він ішов весь у полоні своїх супут
ниць, почуваючи, як його пронизує якийсь струмінь, що 
виходить від них. Він не хотів Їх бачити, бо вони були 
рядом з ним, навіть заплющував очі, щоб краще їх по
чувати. Вони вели його, а він ішов просто закоханий у 
них, і в ту, що ліворуч, і в ту, що праворуч, не розби
раючи, котра ліворуч і котра праворуч, котра мати й 
котра дочка. Він охоче підда!Вався з несвідомою й ви
тонченою чуттєвістю цьому хвилюючому почуттю. Він 
навіть хотів поплутати їх у серці, не розрізняти їх дум
кою, і колисав своє бажання принадністю цієї невираз
ності. Хіба ж це не одна жінка - мати й дочка, що та!( 
схожі одна на одну? І дочка хіба не для того з'явилася 
на землі, щоб поновити його колишню любов до матері? 

Коли він розплющив очі, входячи в замок, йому зда
лося, що J!опіру він пережив найсолодші х-вилини життя, 
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зазнав того чудного, нез'ясованого, глибокого хвилюван
ня, що може відчути чоловІк, однаково сп'янілий одним 
і тим же коханням від променистих чарів двох жінок. 

- Ах, що за чудовий вечір,- сказав він знову, опи
нившись між ними при світлі ламп. 

Аннета скрикнула: 
- Мені зовсім не хочеться спати. Я цілу ніч гуляла б 

в таку гарну погоду. 

Графиня глянула на ГОДИН1ІИк: 
- О, вже пів на дванадцяту. Пора спати, дитино. 
Вони розі,йшлися, кожен до своєї кімнати. Але тільки 

дівчина, що не хотіла лягати, заснула швидко. 
Другого дня, покоївка, відслонивши о встановленій 

годині' завіси і відчинивши віконниці, принесла чай і ска
зала, глянувши на свою ще сонну господиню: 

- Ви, пані, сьогодні вже краще виглядаєте. 
- Ви гадаєте? 
- Атож. Обличчя У вас спокійніше. 
Графиня, і не дивлячись на себе, добре знала, що це 

правда. На душі у неї було легко, вона не чула биття сер
ця, відчувала прилИ'в ЖИТ'ГЯ. Кров В її жилах текла вже 
не так швидко й гарячково, розносячи по всьому тілу нер
вове напруження й турботу, як учора, а розливала по тілу 
блаженне тепло, а разом з ним і щасливу впевненість. 

Коли служниця вийшла, графиня підійшла до дзер
кала. Вона трохи здивувалася, бо почувала себе так доб
ре, що сподівалась побачити себе помолоділою за одну 
ніч на кілька років. Потім вона зрозуміла всю легковаж
ність цієї надії і, ще раз на себе глянувши, скорилась 
і визнала, що тільки колір обличчя іі став свіжішим, очі 
менш притомле.ні і губи !Яскравіші, я'Кнапередод'Ні. Через 
те, що на душі у неї було спокійно, вона не засмутилась 
і ПОС'міхнулаСь,гадаючи: «Так, ще декілька днів і я зо
всім добре виглядатиму. Занадто багато я пережила, щоб 
так швидко поправитись». 

Але вона довго, дуже довго сиділа перед туалетним 
столиком, де в добірному порядку на мусліновій мережа
ній скатертині перед прекрасним дзеркалом з шліфова
ного кришталю л'ежало дрібне знаряддя кокетства в опра
ві з слонової кості та моног.рамою, що була увінча'На 
короною. Цього знаряддя було ба,гато; 'Воно було ріЗlНома
ні1'Не, призначене для делікатних і інтимних потреб, одне 
було із сталі, гостре й тонке, чудної форми, немов іграш-
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ковий хірургічний інструмент, інше - кругле й м'яке, 3 
пір'я, пуху або шкіри невідомих тварин, зроблене ДJНІ 
того, щоб покривати ніжне тіло запашною пудрою, KP~
мом і пахощами. 

довго возились З ним умілі пальці й водили ним від 
губ до скронь, торкаючись ніжніше, ніж поцілунок, ВІІ
праВЛflЮЧИ недовершеність відтінків, піднрес.,lЮЮЧИ очі й 
вирівнюючи вії. Коли графиня вийшла нарешті, то була 
майже впевнена, що перший погляд його Н'е буде для неї 
неприємним. 

- Де пан Бертен?- спитала вона лакея у передпокої. 
Той відповів: 
- Пан Бертен у садку, грає з панною в лау,н-теніс. 
Вона здалеку почула, як вони вели рахунок. 
Гучний голос художника й тонкий голос дівчини П~ 

черзі оголошували: п'ятнадцять, тридцять, сорок, перевз
га, рівно, перевага, гра. 

Садок, де було зроблено площадку для лаун-тенk:а, 
являв собою великий квадратний луг, обсаджений яблуня
ми і замкнутий між парком, городом та господарськими бу
дівлями. Вздовж схилів, що облягали його з трьох боків, 
як захисні укріплення табору, росли квітки, довгі грядки 
різних квіток польових і рідкісних, багато троянд, гв()
здик, геліотропів, фуксій, резеди й багато інших, що 
ширили У повітрі смак меду, як казав БерТ(~н. 
І бджоли, вулики яких з солом'яними дашками стояли 
низкою вздовж стін, край городу, літали, дзижчали над 
цим квітучим полем. 

Якраз посеред садка зрубано кілька яблунь, щоб 
звільнити потрібне для теніса місце, і просмолена сітка. 
натягнута через площадку, поділяла її на два поля. 

По один бік, підібравши чорну спідницю, показуючи 
кісточки й наполовину литки, коли переймала м'яч на 
льоту, метушилась і бігала Аннета, непокрита, 3 блиску
чими очима й червоними щоками, стомлена й задихана 
від правильної і впевненої гри супротивника. 

Він, у білих фланелевих Шlанях, підперезаних поверх 
такої ж сорочки, в білому кашкеті з козирком, трохи 
випнувши живіт, спокійно чекав м'яча, точно розрахову
вав його падіння, приймав і відбивав його, не поспішаю
ЧИ і не бігаючи, з елегантною легкістю, пристрасною 
увагою і професіональною проворністю, які він вкладав 
у всяку вправу. 
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Аннета перша побачила матір. 
- Добридень, мамо, почекай ХВИЛИНКУ, ми зараз 

кінчимо гру. 
Ця хвилинна неуважність погубила її. М'яч пролетіз 

повз неї швиДІЮ й низько, майже котячись, торкнувся 
землі й вийшов з гри. 

Поки Бертен кричав «виграно», а здивована дівчина 
обвинувачувала його, що він використав її неувагу, Джу
діо, привчений шукати загублені м'ячі, мов куріпок у ча
гарях, кинувся за м'ячем, ЩО покотився перед ним 110 

траві, бережно схопив його зубами й приніс, махаючи 
хвостом. 

Тепер художник привітався з графинею; але, поспі
шаючи знову взятись до гри, розпалившись боротьбою 
й задоволений почуттям своєї проворності, він кинув TiJ!b
КИ короткий і неуважний погляд на її обличчя, на яке 
заради нього було витрачено стільки зусиль, потім спи
тав: 

- Ви дозволите, люба графине? Я боюсь застудитш;,ь 
і схопити неврадгію. 

- О, звичайно,- сказала вона. 
Щоб не заважати гравцям, вона сіла на копичку ско

шеного цього ранку сіна і дивилась на них, почуваючи, 
що сеРП,е її раптом защеміло. 

Дочка ЇЇ, роздратована постійними програшами, збу
джувалась, розпалювадась, кричада з досади чи радо

щіlВ, рвучко кидадась з кінця в кінець свого поля, і часто 
під час цих стрибків пасма її водосся спадади, розвіlваю
чись і розсипаючись на плечах. Вона підхоплювала їх і за 
кілька секунд, затиснувши між колінами ракету, нетер
пляче й недбало приколювала ЇХ шпильками до волосся. 

А Бертен здалеку кричав графині: 
- Ех, яка ж вона гарна і свіжа, як день. Чи не 

правда? 
Так, вона буда молода, могла бігати, розпалюватись, 

червоніти, бути розпатланою, все зневажати й до BCr..OrO 

братися, бо все додавадо їй краси. 
Потім, коди вони пал,ко взядись знову до гри, графиня 

дедалі більше смутніючи, думала, що Олів'є воліє краще 
llPати в м'яча,- вподобавши цю дитячу біганину й цю за
баву малих кошенят, що плигають за паперовою куль
кою,- ніж тихо сидіти коло неї в цей гарячий ранок та 
почувати близькість .коханої біля себе. 
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Коли здалеку пролунав перший дзвоник до сніданку, 
1И здалося, що її звільнили, що з ЇЇ серця зняли тягар. 
Але, ІЮЛИ вона, опираючись йому на руку, йшла додому, 
він сказав їй: 

- Я допіру бавився як хлопчик. Страшенно гарно 
бути чи уявляти себе молодим. Авжеж, авжеж, це най
краще. Коли бігати вже не хочеться, значить кінець. 

Вставши з-за столу, графиня, що вчора вперше не по
бувала на кладовищі, запропонувала сходити туди разом, 
і вони втрьох пішли до села. 

Треба було йти лісом, де протікав струмок, названий 
Жабеням, мабуть через дрібних жабок, що в ньому води
лись, а потім пройти край долини, щоб дійтп до церкви, 
збудованої серед КУПId хаток, де тулились бака,ТІійники, 
пекарі, різники, виноторговці та ще кілька скромних кра
марів, що постачали селян крамом. 

Ішли тихо і зосереджено, пригнічені ДУ~1Кою про по
кійницю. На могилі жінки стали навколішки й довго мо
лились. Графиня, схилившись, стояла нерухомо, притис
нувши хустку до очей, бо боялась заплакати й змочити 
щоки слізьми. Вона молилась,- не так, як досі, коли во
на з відчаєм зверталась до надгробного мармуру, немов 
викликала матір з домовини і, вся ОХОП.нена жахливим 
~вилюванням, яке роздирало серце, здавало'сь, починала 

І3ірити, що мерТІ3а почула й слухає ЇЇ,- а тепер тільки 
палко шепотіла священні слова: Pater noster 11 Ave Ма
гіа. Сьогодні їй бракувало сили 11 душевного напружен
ня, потрібних для такої жорстокої, мовчазної розмови 3 

тим, що може ще залишитись від зниклої істоти, коло 
ями, де лежать рештки ЇЇ тіла. Інші сильні почуття про
никли в ЇЇ жіноче серце, хвилювали ЙОГО, гнітили й від
вертали ЙОГО від домовини, і ЇЇ палка молитва зверталась 
до" неба, повна невиразних прохань. Вона благала бога, 
невблаганного бога, що кинув на землю всі нещасні ство
ріння, щоб він ЗМИ.ТІосердився над нею, як змилосердився 
над тією, що покликав до себе. 

Вона не МОГ.на висловити те, що просила, такі прихо
вані й невиразні були ще ЇЇ побоювання, але почувала, 
що потребує божественної допомоги, надприродного за
хисту проти майбутніх небезпек і неминучого лиха. 

Аннета теж прошепотіла належні слова, заплющивши 
()чі, потім замріялась, не бажаючи підводитпсь раніш за 
матір. 
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Олів'є Вертен дивився на них, думаючи, що перед ним 
розкішна картина і жалкуючи трохи, що йому не дозво
лено зробити ескіз. 

Вертаючись, вони почали розмо~ляти про людське іс
нування, тихо перебираючи ті гіркі й поетичні думки зво
рушливої і занепадницької філософії, що часто стає те
мою розмови між чоловіками й жінками, я.кщо іх трохи 
пора НИЛ0 життя, і серця яких єднаються в спільності 
страждання. 

Аннета, ще не дозріла для таких думок, раз у раз по
кидала їх і рвала польові квіти край дороги. 

Але О.lів'є якому дуже хотілось, щоб іВана була коло 
нього, нервував, бачачи, що вона дуже часто відходить 
в сторону, і не спуокав з неї очей. його дратувало, що вона 
}('вітками більше цікавиться, ніж тими словами, що він 
ПРОМОВЛ,яв. Він відчував невимовну прикрість, що не 
мож'е зачарувати й підкорити ЇЇ, як матір, і йому хотілось 
схопити її рукою, затримати й заборонити ЇЙ відходити. 
Він почував, що вона надто жвава, надто юна, надто бай
дужа й надто 'BiJIbHa, вільна, як пташка, як молодий со
бака, що не слухається й не йде на поклик, бо в крові У 
нього незалежність, прекрасний інстинкт волі, ще непе
реможений ні ГО,,10СОМ, ні батогом. 

Щоб привабити її, він повів мову про щось весеJlіше 
й часом звертався до неї з питанням, щоб збудити в ній 
бажання слухати і жіночу цікавість, але можна було 
сказати, що в цей день в голові Аннети, як у повітряному 
просторі, над х'вилястим колоссям, ГУJlЯВ примхливий ві
тер, відносячи й розвіваючи її увагу в просторі, бо вона 
ледве відповідала яким-небудь банальним словом, що йо
го від неї чекали, кидаючи його мимохіть і знову знер
таючи свій неуважний погляд на квіти. Він, нарешті, став 
дратуватися, його гризла хлопчача нетерплячість, і коли 
вона, підбігши, попросила матір подержати букет, щоб 
нарвати другий, він схопив її за лікоть' і стиснув ЇЙ РУІ<У, 
щоб вона вже не втекла. Вона відбивалась, сміючись, і 
виривалась щоси.'ш; тоді, зневірившись в можливості при
вернути її увагу, він вдався до засобу, підказаного йому 
чоловічим інстинктом, засобу, до якого знертаються сла
бі люди: він почав діяти підкупом, спокушаючи її кокет
ство. 

- Скажи мені,- мовив він,- яка квітка тобі най
більш подобається, я замовлю тобі таку брошку. 
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Вона здивовано завагалась. 
- Брошку, як це? 
- З каменів того ж самого кольору: якщо це мак, то 

з рубіні'в, якщо це ВОoJIошка, то з сапфірів з ізумрудним 
маленьким листом. 

Обличчя Аннети засяяло тією вдячною радістю, якою 
пожвавлюються жіночі обличчя при нагадуваНl:!і Їм про 
подарунки. 

- Волошка,- сказала вона,- це так МШЮ. 
- Хай буде волошка. Замовимо її зразу, як верне-

мось до Парижа. 
Вона вже не відходила, прив'язана до нього думкою 

про цю коштовність, яку силкувалась собі уявити. Вона 
спитала: 

- А чи багато часу потрібно, щоб зробити таку річ? 
Він засміявся, почуваючи, що вона впіймалась. 
- Не знаю, це залежить від роботи. Ми попросимо 

ювеліра. 
Раптом їй в голову прийшла скорботна думка: 
- Мені ж не можна буде носllТИ ЇЇ, бо я в глибоко

му траурі. 
Він узяв дівчину під руку і притиснув її до себе. 
- Ну, то сховаєш брошку до кінця трауру, це не за

вадить тобі милуватися нею. 
ЯК і вчора ввечері, він ішов між ними, почуваючи Їх

ні плечі, і, щоб бачити, як мати й дочка піднімають на 
нього однаково сині очі, покраплені чорними цяточками, 
він говорив з ними по черзі, повертаючи голову то до 
одної, то до другої. В блискучому світлі сонця він мен
ше плутав тепер графиню з Аннетою, але щораз більше 
плутав дочку з відроджуваним спогадом про колишню 
матір. йому хотілось обох Їх цілувати, одну, щоб знову 
відчути на її щоці та шиї трохи тієї рожевої і білявої 
свіжості, якою він колись тішився і бачив тепер її чудове 
повернення, а другу,- тому, що все ще любив її і чув 
від неї могутній поклик давньої звички. Він бачи!3 у ту 
хвилину і розумів, що його давно вже пригасле бажання 
й чуття оживало від появи її воскреслої юності. 

Аннета знову подалася по квітки. Олів'є вже не кли
кав ЇЇ, ніби дотик її руки й задоволення від доставленої 
їй радості заспокоїли його, але він стежив за всіма.її 
рухами з тією втіхою, яку почуваєш, .!І.ивлячись на істоти 
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чи речі, що чарують нам очі й п'янять нас. Коли ВОЮІ 
верталась з букетом квітів, він починав дихати глибше, 
несвідомо шукаючи щось від неї, трохи її подиху чи теп
ла її тіла в схвильованому від її бігу повітрі. Він дивив
ся на неї з захватоYJ, як дивляться на світанок, як слу
хають музику, і почував приємне тремтіння, коли вона 
нахилялась, випрямлялась, разоYJ піднімала обидві руки, 
щоб поправити зачіску. І вона все більше й більше про
буджувала в ІНЬОМУ спогади про минуле ... її сміх, пу,стощі 
й рухи викликали у нього на устах смак дав.ніх 'Поцілун
ків; далеке минуле, точне відчуття якого давно 'Вже він 
втратив, вона перетворювала в щось подібне на тепе· 
рішнє, про яке ві,н тільки міг мріяти; 'Вона переплутувала 
ІВ ЙОЮ серці час,- д:ні й роки,- і, запалюючи логаслі по
чуття, непомі1'НО для ньою мішала вчорашній день із 
завтрашнім, спогад із надією. 

Риючись у пам'яті, він питав себе, чи мала графиня 
під час найповнішого свого розквіту цю гнучку чарівність 
кізки, сміливу, вибагливу, непоборну чарівність, подібну 
до грації тварини, що бігає і скаче. Ні. Вона була пиш
ніша й не така дика. Міська дівчина, а потім міська жін
ка, вона ніколи не дихала повітрям полі'В, не жила серед 
природи, вона розцвіла красою в затінку мурів, а не під 
сонцем неба. 

Коли вони прийшли в замок, графиня сіла до низень
кого столика у віконній ніші писати листа; Аннета пішла 
в авою кімнату, а художник знову вийшов з дому і пово
лі ходив з цигаркою в роті, заклавши за спину руки, по 
кручених доріжках парку. AJie не відходив далеко, щоб 
не загубити білий фасад чи гостроверхий дах БУДИНI<У. 
Тільки-но зникав він за гущавиною дерев та чагарників, 
на душі у нього ставало похмуро, немов хмара засту
пила сонце, а коли замок знову показуванся упросвіті 
листя, він зупинявся на мить, розглядаючи дві лінії ви
соких вікон. Потім Зl-ЮВУ йшов. 

Він почу.вав себе схвильаваним, але задоволеним. ЧИМ 
задоволеним? Усім. 

Сьогодні повітря здавалось йому чистим, життя пре
красним. Він зно'ву почував у тілі хлоп'ячу легкість, ба
жання бігати й ловити руками жовтих метеликів, що пур
хали над лугом, немов вони були підвішені на гумових 
нитках. Він наспівував арії з опер. Кілька разів підряд 
він повторював знамениті слова Гуно; «О, дай мені то-
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бою милуватись:., знаходячи в них надзвичайно ніжну 
виразність, ЯІШЇ ніколи так не відчував. 

Зненацька він спитав сам себе, як могло статися, що 
він так швидко змінився. Вчора, в Парижі, він був усім 
невдоволений, розчаРОlваний, роздратований, а сьогодні 
він спокійнии, всім задоволеннй, немов якийсь добродій
ний оог змінив йому душу. Цьому доброму богові,- ду
мав він,-треба було б заодно замінити мені тіло й зро
бити мене МО.'10ДШИМ. ЗненаЦЬІШ він побачив Джуліо, що 
полював у чагарниках. Він гукнув його, і коли собака, 
прибігши, сунув йому під долоню тонку голову з довгими 
кучерявими вухами, він сів на траву, щоб при голубити 
ЙОГО,називав його ласкаво, поклав собі на коліна, погла
див його, так розчулився, що поцілував його, як роблять 
жінки, серце яких млі€ при кожній нагоді. 

Після обіду вони не гуляли, як напередодні, а про-
сиділи вечір у вітальні, по-родинному. 

Раптом графиня сказала: 
- Одначе нам треба скоро звідси виїхати. 
Олів'€ скрикнув: 
- О, не кажіть цього. Ви не хотіли покидати Рон

сьєр, поки мене не було. А я приїхав, то тільки й ДYMa€
те, як би втекти! 

- Але, любий друже,- сказала вона,- ми ж не ма
жемо тут без кінця сидіти втрьох: 

- йдеться не про безконечність, а про кілька днів. 
Скільки вже разів доводилось мені жити у вас цілими 
тижнями. 

- Так, але за інших обставин, коли дім був для всіх 
відкритий. 

Тоді Анн ета почала просити: 
- О мамо, ще кілька днів, два-три дні. Він так доб

ре вчить мене грати в теніс. Мені прикро, коли програю, 
зате потім я сама вдоволена з свого успіху. 
Ще вранці графиня гадала, що таємниче перебування 

її друга продовжиться до неділі, а тепер вона хотіла їха
ти, не знаючи сама чому. Сьогоднішній день, від якого 
вона чекала стільки радощів, залишив у П душі неви
разний глибокий сум, безпричинне побоювання, HeBiд~ 
ступне і незрозуміле, як недобре передчyrтя. 

Залишившись сама в кімнаті, вона все думала, звід
ки взявся цей новий приступ нудьги. Чи не зазнала вона 
одного 3 тих непомітних почугтів, дотик яких такий ко-
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роткочасний, що розум Й()f'о не пам'ятає, але від яких 
так довго тремтять найчутливіші струни серця? Можли
во. Але який же? Вона добре пригадала декілька непри
ємних ХlJЗилин, в яких не хотіла признатись сама собі се
ред безлічі пережитих нею відтінків почУття, бо кожна 
хвилина приносила ій що-небудь с,воє. Але в дійсності 
вони були дуже незначні, щоб залишити у неі цей при
гнічений настрій. «Я занадто вимоглива,- думала во
на,- я не маю права та,к себе мучити». 

Вона відчинила вікно, щоб подихати нічним повіт
рям, і, поклавши лікті на підвіконник, дивилась на 
місяць. 

Легкий шум примусив її нахилити голову. Олів'є пр\)
гулювався біля замка. «Чому ж він сказав, що йде до 
себе?-подумала іВОІна. -Чому !Він не попередив мене, що 
знову вийде, не покликав піти з ним? Адже він добре 
знає, що я була б щаслива. Про що ж він думає?» Дум
ка про те, що він не захотів з нею прогулятися, що він 
волі'в краще гуляти один в цю чудову ніч, курячи цигар
ку,- вона баЧИJІа червоний вогник,- один, В той час, 
коли він міг дати їй радість бути разом з ним, думка про 
те, що в нього немає постійної потреби в ній, що він не 
завжди бажав її, викликала в її душі нове зернятко роз
пачу. 

Вона вже збиралась зачинити вікно, щоб більше не 
бачити його, щоб не піддатися спокусі ПОКи'ІИкати його, ЯІ{ 
раптом він підвів очі й побачив її. Він крикнув: 

- Що це, ви мрієте, милуєтесь зірками, графине? 
Вона відповіла: 
- Так, а ви теж, як я бачу? 
- О, я просто курю. 
Вона не витримала й запитала: 
- Чого ж ви мене не попередили, що вийдете? 
- Я тільки хотів викурити цигарку. До речі, я вже 

йду до себе. 
- То доброї ночі, друже. 
- Доброї ночі, графине. 
Вона підійшла до низенького стільця, сіла на ньому 

й заплакала; покоівка, прийшовши на її поклик роздя
гати її, побачила її почервонілі очі і співчутливо сказа
ла їй: 

- Ох пані, через це у :вас завтра 'знову буде пога
ний вигляд. 
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Графиня спаJlа кепсько, 11 морозило, кошмари мучили 
11. Прокинувшись, вона, ще не покликавши покоївку, са
ма відчинила віконниці й вікна, щоб глянути в дзеркало. 
Обличчя у неї було пом'яте, повіки набрякли, шкіра по
жовкла; і· такий нелюдський біль вразив її, що вона хо
тіла прикинутися хворою, залишитися в ліжку й не ви
ходити до вечора. 

Потім раптове бажання виїхати охопило ЇЇ, непере
можне бажання зразу ж виїхати, першим поїздом, по
кинути цей ясний край, де при яскравому освітленні се
ред полів занадто впадають у вічі незгладимі сліди, за
лишені горем та життям. В Парижі живуть у затінку 
помешкань, де крізь важкі занавіски навіть удень про
никає тільки блякле проміння. Там вона знову стане 
собою, вродливою, з блідим обличчям, що якраз і по
трібне при цьому тьмяному освітленні. Раптом перед її 
очима промайнуло обличчя Аннети, що грала в теніс, 
таке свіже, почервоніле, з трохи розкуйовдженим волос

сям, і вона зрозуміла, яка несвідома турбота краяла її 
серце. Вона не заздрила доччиній красі. Ні, певна річ, 
але відчула й призналась собі вперше, що ніколи не 
варто їй показуватись поруч 3 нею при ясному світлі 
дня. 

Вона ПОДЗВ-ОtНила і, навіть не випивши чаю, наказала 
готуватися до від'їзду, написала декілька телеграм, на
віть замовила собі телеграфом вечерю, розплатилась з 
сільськими боргами, дала останні розпорядження, вла
штувала все за якусь годину, охоплена гарячковою нетер

плячістю, що дедалі більшала. 
Коли вона вийшла, Аннета й Олів'є, дізнавшись уже 

про це рішення, почали здивовано розпитувати її. Потім, 
бачачи, що вона не дає про цей раптовий від'їзд жодного 
пояснення, вони трохи побурчали й продовжували вияв
ляти незадоволення аж до того часу, поки вони не розі
йшлись на вокзалі в Парижі. 

Подаючи руку, графиня спитала: 
- Чи не прийдете завтра обідати? 
Він трохи сердито відповів: 
- Певно, що прийду. А все-таки не гаразд ви зроби

ли. Нам так добре було там утрьох. 
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ІІІ 

Лишившись на самоті з дочкою в кареті, що повезла 
Їх додому, граф!IНЯ зненацька відчула в собі спокій і 
тишу, немов пережила щойно страшну кризу. Вона лег
ше дихала, посміхалась будинкам, радісно пізнавала все 
місто, звиклі риси якого справжні парижани мовби но
сять в очах та серці. Побачивши одну крамницю, вона 
вже знала, які будуть іти далі вздовж бульвару, і уявля
ла абличчя крамаря, яке так часто бачила за вітринаю. 
Вона почувала себе врятованою. Від чого? Заспокоєною. 
Чим? Певною. В чому саме? 

Коли карета спинилась під склепінням брами, вона 
легко сплигнула й швидко увійшла в півтемряву схадів, 
далі в півтемряву вітальні, далі в півтемряву своєї кім
нати. Там вона спинилась на мить, задоволена, що вона 
тут в безпеці, в цьому туманному, невиразному паризь
кому світлі, яке ледве сяє, при якому даводиться більше 
догадуватись, ніж бачити, де можна показувати, що по
дабається, і ховати, ща хО'чеш; і несвідомий спогад про 
блискуче світла серед полів бринів ще в ній, як відгук 
пережитогО' страждання. 

Кали вона вийшла обідати, чоловік її, допіру вернув
шись, ніжно поцілував її і сказав посміхаючись: 

- Я так і знав, що друг Бертен привезе вас додому. 
Недарма я його паслав. 

Аннета серйозно відповіла тим особливим голосом, що 
з'являвся в неї, коли вона жартувала, не сміючись при 
цьаму: 

- О, він багато клапоту мав. Мама ніяк не хотіла 
Їхати. 

Графиня, трохи зніяковівши, нічого не сказала. 
Цього вечора вони нікогО' не приймали. ДРУГОГО' дНЯ 

пані де-Гільруа їздила до вечора па магазинах, купуючи 
й замовляючи все, що було ЇЙ потрібно. Вона змалоду, 
майже з дитинства, любила довгі примірюзання перед 
дзеркалами у великих майстернях. Вже входячи в мага
зи:н, 'нона раділа від думки про всі подробиці цієї клопіт
ної репетиції за кулісами паризького життя. Ій приємно 
було чути шелест суконь майстринь, що збігались до неї, 
їхні посмішки, пропозиції і розпитування; а Їх господиня, 
швачка чи корсетниця, була для неї особою значнаю, 
яку вона шанувала як худажницю, ~шсловлювала їй свою 
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думку, щоб почути пораду. Ще приємніше було ЇЙ почу
вати на собі проворні руки молодих дівчат, що роздягали 
й одягали її, обережно повертаючи перед її граціозним 
відбитком у дзеРlшлі. Тремтіння від дотику їхніх паль, 
ців до шкіри, шиї чи волосся були наймилішими й най
солодшими ласощами в її житті елегантної жінки. 

Проте сьогодні вона не без тривоги збиралася пройти 
без ByaJli й капелюха перед всіма тими одвертими дзер
калами. Вж~ перший візит до швачки заспокоїв її. Три 
капелюшки, що вона вибрала, личили їй надзвичайно, в 
цьому жодного сумніву у неї не було, і коли майстриня 
переконано сказала їй: «О пані графине, біля'вим не 
варт ніколи знімати 'l1payp», вона вийшла цілком вдова
лена й сміливо рушила до інших постачальників. 

ВДО:\Іа її чекала записка герцогині, в якій та пові
домля.тlа, що приходила й обіцяла ще зайти ввечері; по
тім вона написала декілька листів, потім якийсь час мрія
ла, дивуючись, що від простої зміни місця те тяжке лихо, 
що її мучило, відступило далеко-далеко в минуле. Ій на
віть не вірилось, що тільки вчора вона вернулась з Рон
сьєра, так змінився стан її душі після повернення ДО Па
рижа, немов це переміщення загоїло її рани. 

Бертен, прийшовши на обід і побачивши її, скрикнув: 
- Ви чарівна сьогодні! 
При цьому вигуку почуття щастя прокотилось по ній 

теплою хвилею. 

Встаючи з-за столу після обіду, граф, що пристрасно 
любив більярд, запропонував Бертенові зіграти партію, а 
за ними й жінки пішли до більярдної, куди було подано 
каву. 

ЧО.тювіки ще грали, коли доповіли про приїзд герцо
гині, і всі вернулись до вітальні. В цей же час з'явилось 
і подружжя Корбелів з сльозами в голосі. Кілька хвилин 
розмова в'елась в такому жалібному тоні, немов усі от-от 
збирались заплакати; але мало-помалу, після зворушень 
та розпитів, повіяло іншими думками, ніби тінь горя, що 
допіру ще всіх засмучувала, зненацька розвіялась. 

Тоді Бертен підвівся, взяв Аннету за руку, поставив 
її під портретом матері, осяяним променем рефлектора, 
і спитав: 

- Чи це не чудово? 
Герцогиня не могла отямитись від здивування по-

вторювала: 
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- Боже, чи це можливо? Боже, чи можливо ж? Це 
воскресла мати. Подумати тільки, ЩО я не побачила 
цього зразу. О люба Ані, пізнаю вас, я так і бачу вас 
знову, я ж так добре знала вас тоді, КОЛІІ ви носили пер
ший траур, ні, другий, бо раніше ваш батько помер. О, 
тепер Аннета у цьому чорному платті! Та це ж мати, ЩО 
вдруге прийшла на землю. Що за чудо! Без портрета 
ніхто цього й не помітив би. Ваша дочка і в дійсності вас 
дуже нагадує, але ще більше схожа на цей портрет. 

З'явився l\\юзадьє, довідавшись про приїзд пані де
Гільр.уа і бажаючи одним з перших висловити їй якнай
глибше співчуття з приводу її горя. 

Побачивши коло рами в тому самому блискучому 
освітленні дівчину, ЩО здавалась живою сестрою тієї, що 
була намальована на картині, він обірвав свої поздоров
лення і скрикнув: 

- Ах, дивіться, ось одна з найбільш разючих речей, 
які мені доводилось будь-коли бачити! 

І Корбелі, погляди яких збігались з визнаними вже 
думками, і собі дуже здивувались, але більш стримано. 

Серце графині стискалось. Стискалось щораз більше, 
немов здивовані вигуки присутніх здавлювали його до 
болю. Вона мовчки дивилась на дочку поруч свого обра
зу, і її охоплювало роздратування. Ій хотілось крикнути: 
«Та замовчіть же. Я й так добре знаю, що вона схожа 
на мене!» 

До кінця вечора вона була смутна, знову втрачала 
впе8неність, ЩО вернулась до неї напередодні. 

Бертен розмовляв з нею, коли оповістили про приїзд 
маркіза де-Фарандаля. Художник, побачивши, ЩО маркіз 
підходить до господині дому, підвівся, відступив за свое 
крісло, шепочучи: «Ну, от, невистачало цієї 'Гварюки», 
потім обійшов кругом і вийшов геть. 

Графиня, вислухавши привітання нового гостя, по
чала шукати очима Олів'є, щоб продовжити далі з ним 
розмову, ЩО її ці,кавила. Не побачивши його, спитала: 

- Що ж, наш великий художник уже пішов? 
- Здається так, моя люба, бо я бачив, ЩО він ви-

йшов по-англійськи. 
Вона здивувалась, поміркувала якусь хвилину, потім 

почала розмовляти з маркізом. 
Гості одначе незабаром делікатно розійшлися, бо це 

був перший її прийом після нещастя. 
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Коли вона .rI5Jгла спати, ДО неї ЗJ-ІОВУ повернулись три
вожні думки, що МУЧИ,'1и її на селі. Тепер вона відчувала 
їх ясніше, причина їх стала виразніша: вона почувала 
себе старою. 

Цього вечора вона вперше зрозуміла, що в її салоні, 
де досі заХОПJJюва.'1I1СЬ тільки нею, хвалили тільки її, лю
били тільки її, тепер інша, дочка її, забирає її місце. 
Вона ЗРОЗУ:\1іла це відразу, почуваючи, ЩО захват перехо
дить на Аннету. В царстві вродливої жінки, в її домі, де 
вона не терпить жодної тіні, звідки обережно й уперто 
усуває всякі небезпечні для себе порівняння, куди вона 
інших жінок впускає тільки за тим, щоб зробити Їх свої
ми васалами, тепер дочка става.ТІа володаркою. Яке чуд
не воно було, оте стиснення серця, коли всі очі зверну
лись на Аннету, що стояла поруч картини, і Я'КУ Бертен 
тримав за руку! Вона тоді раптом відчула себе зниклою, 
позбавленою влади й трону. Всі дивились на Аннету, жо
ден погляд не звернувся на неї. Вона так ЗВИКJlа чути 
компліменти та лестощі щоразу, як захоплювались її 
портретом, вона так впевнено чекала похвал, які все ж 
пе::-тпли її слух, хоч вона й не зважала на них, що це 
забуття і несподівана поразка, той захват, цілком пере
несений на дочку, схвилював, здивував і вразив її біль
ше, ніж будь-яке інше суперництво за будь-яких інших 
обставин. 

Але, належачи до тих натур, що в усякій кризі після 
першого пригнічення знову починають діяти, борються і 
знаходять підстави для заспокоєння, вона подумала, що, 
коли її мила дівчина вийде заміж і вони перестануть жи
ти під одним дахом, то ЇЙ не треба буде терпіти постій
ного порівняння, що починало вже гнітити її під погля
дом її друга. 

Прот'е удар був надто сильний. Ії била пропасниця, і 
вона спала кепсько. 

Вранці вона прокинулась притомлена й розбита, і тоді 
у неї виникла непереможна потреба розради, порятунку, 
допомоги від когось, хто міг би вилікувати її від усіх цих 
страждань, від цього морального і фізичного болю. 

Вона спраlвді так недобре, так К'ВОЛQ свбе почувала, що 
їй спало на ДУ!.1ку порадитись із своїм лікарем. Може. 
їй загрожує навіть серйозна недуга, бо неприродно ж за 
·кіль-ка годин заЗlНати таких змін настрою. ВО'на ·виклика
ла його телеграмою і почала чекати. 
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Лікар зайшов об одинадцятій годині. Це був один 3 
тих серйозних світських лікарів, відзнаки й титули яких 
служать гарантією Їх здібностей, життєва проворність 
яких дорівнюється знанню, і які,- головне,- підходячи 
до хвороб жінок, знаходять ті потрібні слова, які діють 
краще за всякі ліки. 

Він увійшов, привітався, глянув на пацієнтку й мо
вив, посміхаючись: 

- Ну, нічого страшного. 3 такими очима, як у вас, 
людина хворіє несерйозно. 

Вона зразу ж відчула до нього вдячність за такий 
вступ і розповіла про свою кволість, нервування, мелан
холію, потім побіжно про свій поганий вигляд, що її тур
бує. Вислухавши її уважно, але спитавши тільки про апе
тит, так, ніби добре знав таємну причину цієї жіночої 
недуги, він вислухав її, огляну'в, торкнувся пальцями до 
шкіри на ПJlечах, помацав руки, збагнувши, мабуть, 
таємну думку, і чуттям бувалого практика, що зазирає 
крізь усі завіси, зрозумів, що вона радиться з ним не 
так про здоров'я, як про красу; потім сказав: 

- Так, маємо недокрів'я і розлад нервів. Та й не 
дивно, бо ви пережили велике нещастя. Я напишу вам 
рецептик, що все налагодить. Але передусім треба Їсти 
поживну їжу, вживати м'ясний сік, пити не воду, а пиво. 
Я вкажу вам на чудову марку. Не сидіть довго вечора
ми, ходіть скільки можете. Спіть багато, намагайтесь 
трохи поповніти. Оце й усе, що можу порадити вам, гра
фине й прекрасна пацієнтко. 

Вона слухала його з палкою цікавістю, силкуючись 
зрозуміти його натяки. 

Останнє слово вона підхопила: 
- Так, я схудла. Раніш я була дуже повною, і певно 

ослабла, перейшовши на дієту. 
- Безперечно. Не страшно бути худим, коли весь час 

таким буваєш, але коли людина худне навмисне, це зав
жди чомусь шкодить. На щастя, це можна швидко випра
вити. Прощайте, пані. 

Вона почувала вже себе краще, бадьоріше, і зразу ж 
послала принести на сніданок пива зазначеної марки 3 
головного за'водсЬ'кого магазина, щоб воно було Clві
жіше. 

Коли вона вставала з-за столу, ввійшов Бертен. 
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- Знову я,- сказав він,- завжди я. Хочу вас спи
тати. Ви щось робите зараз? 

Ні, нічого. ТО що? 
- А Аннета? 
- Теж ні. 

Так ви, може, зайдете до мене о четвертій? 
- Звичайно, але з якої нагоди? 
- Я роблю нарис моєї «Мрійниці», про яку я вже ка-

зав, І\ОЛИ питав, чи не може ваша дочка мені трохи попо
зувати. Велику послугу вона зробила б мені, кол!! б 
хоч на годину сьогодні прийшла. Згода? 

Графиня вагалась і, сама не знаючи чому, почувала, 
що це ЇЙ неприємно, проте відповіла: 

- Звичайно, друже мій,ми будемо у вас о четвертііІ. 
І він пішов приготувати полотно та обміркувати сю

жет, щоб не стомлювати занадто модель. 
Графиня теж вийшла з дому, пішки, щоб дещо ще ку

пити. Вона зійшла вниз великими ГОJIОВНИМИ ВУЛИЦЯІIІі!, 
потім поволі пішла вгору бульваром Мальзерб, бо ледве 
держалась на ногах. Коли проходила повз церкву святого 
IAвгустіна, їй захотілось зайти всередину. Вона віДЧIlНИ
ла оббиті сукном двері, радісно вдихнула свіже повітря 
широкого храму і сіла на стільці. 

Графиня була релігійна, як і багато парижанок. Вона 
віРllла 13 бога без жодного сумніву, бо не могла припу
стити існування всесвіту без творця. Але, поєднуючи, ЯІ, 
і більшість людей, атрибути божества з природою мате
рії, ним створеної і доступної її очам, вона уособлювала 
свого бога відповідно до того, що знала про його тво
ріння, не маючи певної уяви про те, чим міг бути в дій
сності цей таємничий творець. 

Вона непохитно в HbOro вірила, визнавала його тео
ретично і дуже невиразно боялася його, бо, правду ка
жучи, нічого не знала про його наміри та волю, а до 
священиків, яких вона вважала лише синами селян, що 
уникають військової служби, почувала дуже обмежену 
довіру. Батько її, паризький буржуа, не прищепив- їй жод
них релігійних принципів, і до шлюбу вона недбало. ви
конувала обряди. Потім, коли нове становище точніше 
визначило її зовнішні обов'язки до церкви, вона почала 
ретельно відбувати цю легку повинність. 

Вона була благодійницею численних і дуже показниХ 
ясел, ніколи не пропускала в неділю обідні й роздавала 
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милостиню, для себе,- безпосередньо 3 власних рук, а 
для світу - через абата, вікарія своєї парафії. 

Часто вона молилась з обов'яаку, як той солдат, що 
стоїть на варті коло генеральського помешкання. А іно
ді молила,сь то м-у , що ,на серці ЇЙ було тяжко, особливо, 
коли боялась втратити Олів'є. Тоді, не звіряючи небу 
причини свого благання, звертаючись до бога з таким 
наївним лицемірством, як і до ЧОJ10віка, вона просила 
в нього допомоги. Після смерті батька і недавно після 
смерті матері її охоплювали припадки набожності, по
треба пристрасних молінь та порив до того, хто пильнує 
нас і заспокоює. 

І сьогодні в церкві, куди випадково зайшла, вона зне
нацька відчула глибоку потребу молитись, молитись не 
за когось чи за щось, але за себе, за себе саму, як мо
лилась уже перед тим на домовині матері. Ій потрібна бу
ла звідкись допомога, і вона зверталась до бога, як цьо
го ж ранку зверталась до лікаря. 

Вона довго стояла навколішках у церкві серед тиші, 
яка порушувалась шелестом кроків. Потім раптом, немов 
в її серці продзвонив годинник, прокинулась від спога
дів, глянула на свій годинник, затремтіла, побачивши, що 
незабаром четверта, й вибігла з цер,кви за дочкою, яку 
Олів'є, певно, вже чекав. 

Вони застали художника в ательє, де він обміркову
вав над полотном позу своєї «Мрійниці». Він хотів точно 
відтворити те, що бачив у парку Монсо, гуляючи з Ан
нетою: одну замріяну дівчину з розгорнутою на колінах 
книжкою. Він дуже вагався, якою зробити її - бридкою 
чи вродливою. Бридка була б характерніша, більше збу
джувала б думку й почуття, мала б більше філософії. 
Вродлива більше захоплювала б, ширила б більше чарів 
і подобалась би. 

Бажання змалювати свою маленьку приятельку роз
в'язало його вагання. Мрійниця має бути вродливою, щоб 
здійснити колись свою поетичну мрію, тоді як бридка 
буде засуджена мріяти безкінечно ІЇ безнадійно. 

Коли жінки ввійшли, Олів'є промовив, потираючи 
руки: 

- Ну, панно Нане, зараз попрацюємо. 
Графиня була, здавалось, заклопотана. Вона сіла 

в крісло і дивилась на Олів'є, що встановлював у бажа
ному освітленні садовий стілець з плетеного заліза. Далі 
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він відчинив КНИЖКОВУ шафу, щоб вибрати книжку, і спи
тав вагаючись: 

Що ваша дочка читає? 
Боже мій, що хочете. Дайте ЇЙ том Віктора Гюго. 
«Легенду віків»? 
Чудово. 

Тоді він сказав: 
- Сідай, мала, і візьми цю збірку віршів. Відшукай 

сторінку ... 336 сторінку, там ти побачиш вірш під назвою 
«Бідні .Т]юди». Впивайся ним, як найкращим вином, по
волі, слово за словом, хай він п'янить тебе і зворушує. 
Прислухайся, ЩО говорить твоє серце. Потім закрий 
книжку. підведи очі і мрій ... А я налагоджу своє знаряддя. 

Він одійшов у куток і почав готувати палітру, але, 
видушуючи на дощечку 3 олов'яних трубочок тонкі й по
кручені змійки фарб, він час від часу обертався, погля
даючи на дівчину, ЩО пірнула в читання. 

Серце його стискувалось, пальці тремтіли, він не тя
мив, що робить, і плутав тони, мішаючи купки фарб
таке непоборне хвилювання несподівано охопило його 
перед цим видінням, перед цим вос~ресінням, на тому 
самому місці, що й дванадцять років тому. 

Вона кінчила читати і дивилась прямо перед собою. 
Підійшовши до неї, він побачив в її очах дві ясні краплі, 
що, падаючи, покотились по щоках. Тоді він затремтів 
тим поривом хвилювання, що змушує чоловіка забути 
про все, і прошепотів, обертаючись до графині: 

- Боже, яка вона прекрасна! 
Але він так і застиг злякано, опинився, побачивши 

мертвотно бліде і перекошене обличчя пані де-Гільруа. 
Широко розкритими, повними якогось жаху очима 

вона дивилась на них, на дочку і на нього. Він стурбова
но підійшов, питаючи: 

- lJJ,o з вами? 
- Я хочу з вами поговорити. 
Підвівшись, вона хутко сказала Аннеті: 
- Почекай хвилинку, дитино, я маю дещо сказати 

панові Бертену. 
Потім вона швидко вийшла в маленьку вітальню по

руч, де його часто чекали відвідувачі. Він спантеличено 
пішов за нею, нічого не розуміючи. Коли вони лишились 
на самоті, вона схопила його за обидві руки й прошено
тіла: 
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- Олів'є, Олів'є, прошу вас, не змушуйте її більше 
позувати. 

Він схвильовано пробурмотів: 
- Та чому ж? 
Вона, задихаючись, відповіла: 
- Чому? Чому? Він ще питає. То ви самі не почу

ваєте чому? О, я мусила б раніше догадатись, але поб'1-
чила це тільки допіру ... Зараз нічого не можу вам ска
зати ... нічого ... Покличте дочку. Скажіть їй, що мені П']
гано, гукніть візника, а самі приходьте до мене чер"'з 
годину. Я поговорю З вами на самоті. 

- Та ЩО ж з вами, зрештою? 
Здавалось, з нею буде зараз істерика. 
- Облиште мене. Покличте дочку й гукніть візника. 
Він мусив пос.пухатись і вернувся до майстерні. Ан-

нета, нічого не підозрюючи, знову взялася читати. Жа· 
лісна поетична історія наповнювала її серце сумом. 
Олів'є сказав Ш: 

- Твоїй матері нездужається. Вона мало не зомліла 
в маЛ'енькій вітальні. Іди до неї. Я принесу ефіру. 

Він вийшов, майже побіг до своєї кімнати за пляше'l
кою, потім вернувся до вітальні. 

Обидві плакали, обнявшись. Аннета, зворушившись 
«Бідними людьми», дала волю своєму хвилюванню, а 
графині трохи стало легше, коли її горе злилось з цією 
ніжною скорботою дочки і сльози - з її сльозами. 

Він почекав якийсь час, дивлячись на них і не зва
жуючись заговорити, сам теж проймаючись незрозумілим 
смутком. 

Нарешті спитав: 
- Ну, вам краще? 
Графиня відповіла: 
- Так, трохи. Це пройде. Ви замовили каірету? 
- Так, зараз буде. 
- Дякую, друже, це дрібниця. Занадто переболіла я 

в останній час. 
- Карета під'їхала! - незабаром оповістив слуга. 
І Бертен, повний таємної тривоги, провів під руку аж 

до дверцят карети свою бліду, напі.впритомну ще подру.гу, 
почуваючи, як б'ється під корсажем її серце. 

Лишившись сам, він спитав себе: «Та що ж З нею? 
Звідки цей припадок?» І почав дошукуватись, блукаючи 
коло правди й не зважуючись її викрити. Нарешті набли-
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зинся до неі: «Стривай», подумав він, «чи не гадає вона, 
ЩО я впадаю за її дочкою? Ні, це вже занадто». І, вису
ваючи проти такого здогаду дотепні й законні доводи, 
він образився, ЩО вона могла хоч би на мить вбачити в 
цьому чистому, майже батьківському почутті якесь зали
цяння. Він дедалі більше обурювався на графиню, не 
припуокаючи, щоб вона зважилась подумати про нього 
таку гидоту, таку нечувану підлість і обіцяв сам собі на 
побаченні не соромитись у виявленні свого обурення. 

Незабаром він пішов до неї, бажаючи порозумітись. 
Ідучи, він добирав, дедалі більше дратуючись, доказів та 
фраз, що мусили виправдати його й відплатити за таку 
підозру. 

Він застав її в шезлонгу із зміненим від муки обличчям. 
- Ну,- мовив він сухо,- з'ясуйте ж, друже, ту чуд

ну сцену, що зараз відбулася. 
Вона відповіла змученим голосом: 

То ви й досі не зрозуміли? 
Ні, щиро кажу. 
Ось що, Олів'є, пошукайте добре в своєму серці. 
у моєму серці? 
Так, у ГJlибині свого серця. 
Нічого не розумію. З'ясуйте краще. 
Пошукайте ж добре в глибині свого серця, чи не

мае там чогось небезпечного для вас і для мене. 
- Кажу ж вам, що не розумію. Я догадуюсь, що у 

вашій уяві є ЩОСЬ таке, ал'е на сумлінні в мене нічого 
немає. 

- Я не про сумління кажу, а про серце. 
- Я не вмію розгадувати загадок. Прошу вас ви-

словлюватись ясніше. 
Тоді, поволі підвівши руки, вона взяла за руки ху

дожника, стиснула їх, потім сказала, ніби кожне слово 
завдавало їй болю: 

- Бережіться, друже, ви закохуєтесь у мою дочку. 
Він раптом висмикнув свої руки і жваво, як безне

винний, почав заперечувати, обороняючись проти ганеб
ної підозри, розмахуючи руками й розпалюючись дедалі 
більше, почав захищатися і, в соою чергу, обвинувачував 
її за таку підозру. 

Вона дозволила йому говорити довго, уперто не до
віряла йому, впевнена в правдивості своїх слів, потім 
сказала: 
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- Та я ж і не підозрюю. Ви не знаєте, що робиться 
у вашій душі, як і я сама не знала цього ранку. По-вашо
му виходить, ніби я обвинувачую вас у бажанні спокуси
ти Аннету. О, ні, ні. Я знаю, який ви чесний, який ви 
гідний всілякої пошани й довіри. Я тільки прошу, бла
гаю вас заглянути в глибину свого серця, чи не маєте 
ви до моєї дочки чуття, що зародилось у вас, мимо ва
шої волі, трохи відмінного від простої приязні. 

Він розгнівався і, дедалі більше хвилюючись, почав 
знову обстоювати свою чесність так само, як і сам собі 
доводив це ПО дорозі. 

Вона почека.~а, поки він висловиться, потім, не гні
ваючись і не похитнувшись у своєму переконанні, тільки 
страшенно збліднувши, проше.потіла: 

- Олів'є, те, що ви кажете мені, я все знаю, і думаю 
так само, як і ви. Але я певна, що не помиляюсь. Послу
хайте, поміРJ\уйте й зрозумійте. Дочка надто на мене схо
жа, вона надто нагадує все те, чим я була колись, коли ви 
почали мене любити, ось чому ви обов'язково полюбите ЇЇ. 

- І ви зважуєтесь,- скрикнув він,- закидати мені 
таке в обличчя тільки на основі цього припущення, на 
підставі смішного міркування - він мене любить, дочка 
на мене схожа, отже, він її теж любить. 

Але, побачивши, що обличчя графині щораз більше 
змінюється, повів лагідніше: 

- Слухайте, люба Ані, якраз тому, що я знаходжу 
вас у дівчинці, вона й подобається мені дуже. Вас, вас 
одну люблю я, дивлячись на неї. 

- Так, саме від цього я й починаю так сильно С'Граж
дати, саме цього я й боюся. Ви ще не тямите того, що 
почуваєте. А через якийсь час і вам стане нено. 

- Ані, запевняю вас, що це безглуздя. 
Хочете доказів? 

- Так. 
- Ви три роки не були вже в Ронсьєрі, дарма, що я 

вас запрошувала. Але ви зразу ж з'явились, коли вам 
запропонували приїхати за нами. 

- Он воно що! Ви закидаєте мені, що я не покинув 
вас там одну. знаючи, що ви хворі після смерті матері? 

- Хай так, не заперечую. Але ось що: вам так хо
четься побачити Аннету, що ви навіть сьогодні не могли 
перечекати і попросили привезти її до себе, мовляв, щоб 
позувати. 
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- А ви не припускаєте, що я хотів вас побачити? 
- Тепер ви заперечуєте самому собі, ви хочете себе 

переконати, але мене не обманете. Слухайте ще. Чому ви 
раптом зникли позавчора ввечері, коли прийшов маркіз 
де-Фарандаль? Знаєте це? 

Він запнувся, дуже здивований і стурбований, обез
зброєний цим зауваженням. Потім поволі відповів: 

- Та ... я й сам не здаю ... стомлений був ... до того ж, 
правду кажучи, цей дурень дратує мене. 

Відколи? 
- Завжди. 
- Вибачте, я сама чула, як ви хвалили його. Колись 

він вам подобався. Будьте ж щирим, Олів'є. 
Він на мить замислився, потім промовив, добираючи 

слова: 

- Так, може, через кохаlННЯ до вас, я люблю і всіх 
ваших так, що змінив свою думку про того йолопа; мені 
байдуже, чи буду я зустрічатись з ним інколи, але мені 
прикро бачити його у вас мало не щодня. 

- Дім дочки - не буде моїм домом. Але годі про це. 
Я знаю прямоту вашого серця. Знаю, що добре обмір
куєте все, що я вам сказала. А обміркувавши, зрозуміє
те, що я викрила вам велику небезпеку, а тимчасом її 
ще можна уникнути. І ви будете стерегтись. Поговоримо 
про щось інше, згода? 

Він не заперечував, почуваючи себе кепсько, не знаю
чи добре, що йому думати, і справді відчував потребу 
поміркувати. І через чверть години, поговоривши трохи 
про щось, він пішов. 

IV 

Олів'є ПОВОЛІ и стурбовано йшов додому, немовби 
дізнався тільки ЩО про ганебну родинну таємницю. Він 
силкувався подивитись в глибину свого серця, ясніше 
розібратись у ньому, прочитати ті інтимні сторінки книги 
внутрішнього життя, що інколи, немов злипаються між 
собою так, що тільки стороння рука може іноді перегор
нути іх та відокремити. !Певна річ, він не вважав себе 
закоханим в Аннету. Графиня, ревнива підозра якої ні
коли не спала, здалеку завбачила небезпеку, подала про 
неї знак раніще, ніж вона справді виникла. Але чи не 
може IJ.Я небезпека виникнути завтра, післязавтра, через 
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місяць? От на це щире питання вІн і силкувався щиро 
відповісти собі. Звичайно, малятко збуджувало в ньому 
інстинкти ніжності, але їх така сила у чоловіка, що не 
слід змішувати безпечні і небезпечні. Так, наприклад, він 
дуже любить тварин, найбільше кішок, і бачачи іхнє 
шовкове хутро, не може стримати непоборне чуттєве ба
жання погладити їх вигнуту й ніжну спину та поцілувати 
Їх наелектризовану шерсть. Потяг, що штовхав його до 
дівчини, трохи нагадуваlВ ці невиразні й б ез'невинн і 
бажання, властиві всякому невпинному і неприборканому 
коливанню людських нервів. його очі художника й чоло
віка були зачаровані її свіжістю, тим паростком ясного, 

прекрасного життя, тією силою юності, що буяла в ній; 
і його серце, повне спогадів про його довгий зв'язок 
з графинею, відчуло в надзвичайній схожості Аннети 
з матір'ю нагадування про давні почуття, почуття, п-ри

спані після перших днів його любові, і, мабуть, трохи 
затремтіло від пробудження. Пробудження? Так? Це 
було воно. Ця думка осяяла його. Він немов прокинувся 
після довгих років сну. Коли б він несвідомо любив малу, 
то відчув би в собі цілковите поновлення всього єства, 
що перетворює людину, як тільки займеться в ній полу
м'я нового бажання. Ні, ця дитина тільки роздула його 
давній огонь. Безперечно, він і тепер любив матір, тільки 
певно трохи бі.пьше, ніж раніше, саме завдяки дочці, в 
якій відродилась вона сама. І він сформував цей висно
вок в такому заспокійливому софізмові: - Люблять тіль
ки раз! Серце може часто збуджуватись від зустрічі з 
іншою істотою, бо люди по відношенню один до одного 
відчувають тяжіння чи відштовхування. Від цих впливів 
зароджується приязнь, захоплення, бажання володіти, 
міц'Ні й скороминущі пориви, але не справжня любов. 
Щоб ця .т:юбов виникла, дві істоти ПОВИlші родитись одна 
для одної, почувати в усьому спільність, мати однакові 
смаки, спорідненість тіла, душі та вдачі й бути зв'яза
ними в усьому нерозривним вузлом прихильності. 
Люблять, зрештою, не так пані Х чи пана Z, скільки жін
ку чи чоловіка, безіменне створіння, народжене природою, 
цією великою самкою з тілом, формою, серцем, розумом 
і загальними властивостями істоти, які притягають, мов 
той магніт, наше тіло, наші очі, уста, серце, думку й 
усі чуттєві та розумові нахили. Люблять тип; тобто 
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пO€днання в одній особі всіх тих людських якостей, що 
можуть спокусити нас порізно в інших. 

Для нього таким типом була графиня де-ГіJlьруа, і 
тривалість їхнього зв'язку, що не стомлював його, дово
дила це йому цілком певно. Аннета так нагадувала фі
зично колишню матір, що ця схожість вводила в оману 
очі,- то ж нічого дивного нема, що його чоловіче серце 
було вражене, але не захоплене. Він палко кохав одну 
жінку! А від неі народилась інша жінка, майже така ж 
сама. І він справді не міг застерегтися, щоб не перенести 
на другу ::tеякі рештк~ пристрасного .кохання, що почував 
до першО!. В цьому НІчого не було НІ поганого, ні загроз
ливого. Тільки погляд його і спогади піддалися на оману 
цього гаданого відродження, але його інстинкт не поми
ляється, бо він ніколи не відчував по відношенню до дів
чини ані найменшого хвилюючого бажання. 

Одна графиня закидала, що він її ревнує до маркіза. 
Чи це правда? Він знову суворо перевірив своє сумління 
і зробив висновок, що справді трохи ревнує її. А що ж 
врешті дивного' в цьому? Хіба не ревнуємо ми раз у раз 
чоловіка, що лицяється до будь-якої жінки? Хіба не по
чуваємо на вулиці, в ресторані або в театрі трохи воро
жості до добродія, що проходить чи виходить під руку 
з вродливою дівчиною? Кожен володар жінки - супер
ник. Це задоволений самець, це переможець, якому заз
дрять інші самці. І потім, не входячи навіть у ці фізіоло
гічні міркування, якщо він і може, що цілком природно, 
відчувати симпатію до Аннети трохи надмірну через ко
хання до матері, то чи ж не природно почувати зародкн 
тваринної ненависті до її майбутнього чоловіка? Він лег
ко приборкає це гидке почуття. 

Проте в глибині ДУШі У ньоголиши'Вся біJІЬ, НЄ'ВДО
воленість самим собою і графинею. Чи не заважатиме 
Їхнім щоденним зустрічам та підозра, яку він почувати
ме з її боку? Чи не доведеться йому тепер стежити з ста
ранною втом ною увагою за кожним своїм словом, за 
кожним рухом, за кожним поглядом в поводженні з дів
чиною, бо все, що б він не зробив та сказав, здаватиметь
ся матері підозрілим. Він похмуро увійшов до кімнати 
й почав курити цигарку за цигаркою роздратовано, з по

ривчастістю людини, що псує десять сірників на запал. 
Марно спробував він працювати. Здавалось, його рука, 
очі й розум одвикли від малювання, ніби забули його. 
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ніби ніколи не знали й не займались цією роботою. Він взяв
ся докінчити почате маленьке ПОЛО'ГНО,- сліпий опі:вєць 
на розі вулиці,- але дивився на нього з такою непобор
ною байдужkтю, з та,кою безсилістю продовжувати пра
цю, що сів перед ним з палітрою в руці і забув про нього, 
не в'водячи, проте, з малюн:ка пильного і невидющого 
погляду. 

Потім зненацька його почала гризти нестерпна гаряч
кова досада, що час посувається так повільно, що хви
линам немає кінця. Чим зайнятися до обіду,- а обідати 
він піде до клубу,- якщо працювати він не може? 

ДУМІ\а про вулицю його заздалегідь стомлювала, на
гонила огиду до тротуарів, перехожих, карет та крам
ниць, а думка зробити сьогодні візити, хоч би один ві
зит, викликала у нього раптову ненависть до всіх людей, 
що він їх знав. 

То що ж йому в такому разі робити? Тинятись туди й 
сюди по майстерні, дивлячись за кожним поворотом на 
стрілку годинника, ЩО посунеться ще на кілька секунд? 
Ох, він добре знає це ходіння від дверей до етажерки, 
з а.ставленої дрібничками. В години запалу, піднесення, 
пориву натхненної й легкої творчості це ходіння туди й 
сюди по ве.пикіЙ, оживленій і звеселілій та зігрітій пра
цею кімнаті було для нього чарівним відпочинком; але 
в години безсилості й нудьги, в ті прикрі години, коли 
ніщо не здавалось йому вартим зусилля та руху, це була 
гидка прогулянка в'язня по камері. Якби йому тільки 
заснути хоч на годину на дивані. Та ні, йому не заснути, 
він ворочатиметься до розпачу. Звідки ж узявся цей 
приступ сумного настрою? Він подумав: я стаю страшен
но нервовим, якщо через усяку дрібницю я впадаю в 
такий розпач. 

Тоді він надумав читати. Том - «Легенда віків»
лежав на залізному стільці, куди його поклала Аннета. 
Він розгорнув його, прочитав дві сторінки віршів і не 
зрозумів їх. Так, не зрозумів іх, ніби вони були написа
ні чужою мовою. Він розсердився, почав знову читати, 
щоб переконатися, ЩО насправді не може збагнути іхньо
го змісту. «Ну,- сказав він,- я, здається, з глузду 
з'іхав». Але раптом, немов натхнення осяяло його, він 
зрозумів, куди йому подіти ті дві ГОДИІНи, що залишились до 
обіду. Він сказав приготувати ванну і лежав у ній роз
ніжений і заспокоєний теплою водою до того часу, ПОІ<И 
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лакей, принісши білизну, не вивів його 3 напівдрімоти. 
Тоді він подався до клубу, де зібрались уже його постій
ні товариші. Його зустріли з розкритими обіймами та 
вигуками, бо вже кілька днів не бачили його. 

- Я 3 села приїхав,- казав він. 
Всі, крім пейзажиста Мальдана, почували до сільська! 

природи глибоку зневагу. Рокдіан та Ланда, правда, 
їздили туди полювати, але в лісах та полях вони раділи 
тільки тоді, коли бач!1.'ІИ, як від Їхніх пострілів падають, 
як пір'їнки, фазани, перепели та куріпки або ЯЕ п'ять
шість разів перевернеться, немов клоун, підстрелений 
кролик, щоразу світячи білим клаптиком вовни на хвості. 
Якщо не враховувати тих осінніх і зимових розваг, то 
село на них наганяло нудьгу. Рокдіан говорив: «Волію 
краще МОЛОДПХ дівчаток, ніж молодий горошок». 

Обід пройшов, як завжди, галасливо й весело, точи
лись суперечки, в яких нічого несподіваного не було. Щоб 
розбуркатись, Бертен багато говорив. Він усіх розважав, 
але, випивши каву і зігравши партію на більярді 3 бан
кіром Ліверді, він вийшов, поблукав трохи між вулиця
ми Мадлен і Тебу, пройшов три рази мимо театру «Во
девіль», міркуючи, чи не зайти туди, мало не найняв 
візника до іподрому, але передумав і пішов до нового 
цирку, потім зненацька круто повернув назад без при
чин і мети, подався до бульвару Мальзерб і уповільнив 
кроки, наближаючись до будинку графині де-Гільр)"а. 
«Певно, вона здивується, ЩО я ввечері знову прийшов», 
думав він. Але заспокоївся, гадаючи, ЩО нічого дивного 
не буде в тому, що він вдруге провідає її. 

Вона була сама 3 Аннетою в малій вітальні й усе ще 
працювала над ковдрою для бідних. 

Побачивши його, вона тільки сказала: 
- О, це ви, друже? 
- Так, я турбувався, хотів вас бачити. ЯК ви себе 

почуваєте? 
- Дякую, досить добре. 
І, трохи помовчавши, підкреслено спитала: 
- А ви? 
Він невимушено засміявся і відповів: 
- О, дуже добре, дуже добре. Ваші страхи не мали 

жодної підстави. 
Вона підвела очі, переставши плести, і поволі кинула 

на нього палкий погляд благання й сумніву. 
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- Щира правда,- сказав він. 
- Тим краще,- відповіла вона з трохи силуваною 

посмішкою. 
Він сів, і вперше в цьому домі його охопила непобор

на нудьга, я'Кийсь параліч думок, ще більш повний, ніж 
то'й, 51КИЙ він почував удень коло полотна. 

Графиня сказала дочці: 
- Продовжуй, дитино, це йому не заважатиме. 
Він спитав: 
- Що ж вона робила? 
- Вивчала одну фантазію. 
Аннета підвелася й сіла до рояля. Він мимоволі провів 

11 поглядом, як завжди робив, вважаючи її гарненькою. 
Але, відчу,вши на собі погляд матері, зненацька понернув 
голову в другий бік, немов шукаючи щось у темному 
кутку вітальні. 

Графиня взяла з робочого столу невеликий золотий 
портсигар, який він їй колись подарував, розкрила його 
і подала йому цигарку. 

- Куріть, друже, ви знаєте, що мені це подобається, 
КОЛИ ми тут на самоті. 

Він узяв цигарку. Донеслись співучі звуки рояля. Це 
була музика старовинного смаку, граціозна й легка, та 
музика, на яку, здається, композитора навіяли тихий вес
няний вечір і місячне сяйво. 

Олів'є спитав: 
- Що це? 
Графиня відповіла: 
- Шуман. Мало відома, але чарівна річ. 
В нього зростало бажання глянути на Аннету, та він 

не зважувався. Треба було зробити малесенький рух, 
тільки шию трохи повернути, бо йому було видно збоку 
полум'я двох свічок, що освітлювали ноти, але він так 
добре відгадував, так виразно почував насторожену увагу 
графині, що сидів нерухомо й дивився просто перед со
бою, немов стежив з цікавістю за сірими кільцями диму 
від цигарки. 

Пані де-Гільруа шепнула: 
- Це все, що ви хотіли мені сказати? 
Він посміхнувся: 
- Не гнівайтесь на мене. Ви ж знаєте, що музика 

мене гіпнотизує, вбирає мої думки. Поговоримо потім. 
- Стривайте,- мовила BOlНa, - я щось для ва,с ви-
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вчила перед маминою смертю. Ніколи ще вам не грала, 
а зараз заграю, коли мала скінчить; побачите, що то за 
чудова річ. 

у неї був справжній хист до гри, і вона тонко розу
міла почуття, ВИСJIовлені в звуках музики. В цьому була 
теж владна сила її очарування, що так впливало на враз
ливого художника. 

Коли Аннета кінчила сільську симфонію Мегюля, 
графиня сіла на її місце, і чудеС/на мелодія забриніла 
з-під її пальців, мелодія, всі фрази якої здавались скар
гами, різноманітними, мінливими й нескінченними скар
гами; їх урива.'Іа одна нота, що раз у раз повторювалась 
посередині мес'Іодії, перетинаючи її і розбиваючи, як одно
манітний, невпинний і невідступний крик, як неприбор
каний поклик невідступної думки. 

Але Олів'є дивився на Аннету, що сіла навпроти нього, 
і нічого не чув і не розумів. 

Він дивився на неї, ні про що не думаючи, насичую
чись її виглядом, немов звичною і улюбленою річчю, 
якої його позбавили, впиваючись нею жадібно, як п'ють 
воду, коли відчувають спрагу. 

- Ну, ЯК,- спитала графиня,- хіба це не пре
красно? 

Він скрикнув, схаменувшись: 
Чудово, прекрасно, чиє це? 
Ви не знаєте? 
Ні. 
Як, ви цього не знаєте? 
Та ні ж. 
Шуберта. 

Він сказав, немов глибоко переконаний: 
- Це мене не дивує. Чарівна річ. Дуже вдячний 

був би, коли б ви повторили. 
Вона почала грати, а він, повернувши голову, знову 

дивився на Аннету, але й музику слухав, щоб зазнати 
обидві насосТJОДИ разом. 

Потім, котІ пані де-Гільруа вернулась на своє місце, 
він, підкоряючись властивому чоловікам лукавству, 
зразу ж одвів свої очі від білявого профілю дівчини, що 
плела навпроти матері, по той бік лампи. 

Та коли він і не бачив її, то почував теплоту її при
сутності, як почувають близькість гарячої печі, і його 
томило бажання глянути на неі побіжно і зразу ж 
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перевести погляд на графиню, подібно до бажання школя
ра, що вистромлюється у в і'кно , коли 'Вчитель одвернеться. 

Пішов він рано, бо слова й розум були у нього пара
лізовані, і вперта мовчанка могла викликати підозру. 

Коли він вийшов на вулицю, його опанувала потреба 
блукати, бо досить йому було тільки почути якусь му
зику, як вона потім довго лунала в ньому і нагонила на 
нього мрії, що здавались більш яскравим і виразним про
довжеНІ-ІЯМ мелодії. Музикальний спів бринів уривча
сто й перебі,жно, доносячи окремі ослаблі такти, що за
вмирали, як далека луна, потім стихав, не.мов даючи думці 
можливість усвідомити мотиви й полинути В шукання 
гармонійного й ніжного ідеалу. Побачивши феєричне 
освітлення парку Монсо, Бертен звернув ліворуч на 
крайній бульвар і вийшов на центральну алею, осяяну 
електричними ліхтарями. На ній поволі блукав сторож; 
часом проїздив запізнілий фіакр; хтось читав газету, си
дячи на лаві в голубуватому сяйві яскравого світла коло 
бронзового стовпа, на якому держалась сяюча куля. На 
лужках серед дерев інші ліхтарі лили на лист і на газо
ни своє холодне й сліпуче світло, надаючи цьому велико
му міському саду якоЇСь млявості. 

Бертен, заклавши руки за спину, ходив по доріжці і 
згадував про свою прогулянку з Аннетою в цьому са
мому парку, коли він вперше почув з її уст материн голос. 

Він безсило сів на лаву і, дихаючи свіжим повітрям 
тільки що политих лужків, відчув, як на нього нахлинули 
ті пристрасні сподіванки, що обертають душу юнаків у 
безладну канву для нескінченного любовного романа. 
Колись він знав ці вечори, вечори мандруючої фантазії, 
і вона капризно блукала серед уявних пригод, і тепер зди
вувався, що до нього повертаються почуття, вже не 

властиві його вікові. 
ЯК настирлива нота Шубертовоі мелодії, думка про 

Аннету, її схилене під лампою обличчя і дивовижна пі
дозра графині щохвилини трwоожили його. Він мимоволі 
не переставав займати своє серце цим питанням та дослі
джувати непроникливі глибини, де зароджуються людські 
почуття перед тим, як з'явитись на світ. Це вперте шу
кання хвилювало його; невідступна думка про дівчину 
немов відкрила в його душі шлях до ніжних мрій; він 
немов носив у собі її відбиток, як колись зберігав чудне 
почуття присутності графині в майстерні після її відходу. 
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Роздратований невідступні,стю цього спогаду, він зне
нацька підвівся іпрошепотів: 

- З боку Ані безглуздо було сказати мені про це. 
Через неї я тепер буду думати про малу. 

Він вернувся додому, турбуючись за себе самого. 
Коли він ліг У ліжко, то відчув, що йому не заснути, бо 
у нього в жилах струменів гарячковий жар, а в серці, як 
шумуючий сік, не вщухали мрії. Боячись безсоння, страш
ного безсоння від душевного хвилювання, він вирішив 
звернутись до книжки. Скільки разів таке коротке читан
ня служило йому снотворним засобом. Він підвівся і пі
шов до бібліотеки, щоб вибрати яку-небудь відповідну 
снотворну книгу, але його збуджений мимоволі розу~, 
прагнучи якогось сильного хвилювання, шукав по поли

цях ім'я письменника, що відповідав би його настрою, 
пориву й сподіванням. Бальзак, якого він боготворив, не 
сказав йому нічого; до Гюго він поставився з презирством, 
зневажливо глянув і на Ламартіна, що завжди його 
зворушував, і вхопився за Мюссе, поета всіх юнаків. Він 
узяв один томик з його творів і вирішив читати з тієї 
сторінки, де розкрилася книжка. 

Коли він ліг знову, то почав жадібно, як п'яниця, 
пити легкі вірші натхненного поета, що оспівував, як 
пташка, світанок життя і, виснаживши вранці сили, змов
кав перед брутальним днем,-вірші поета, що був перш за 
все людиною, сп'янілою життям и виливав своє сп'яніння 
в сурмових зву.ках любові, дзвінких і наївних, що відпові
дають всім юним серцям, збожеволілим від пристрасті. 

НіІ<ОЛИ ще Бертен не розумів так глибоко фізичного 
чару цих поем, що зворушують чуття, ледве хвилюючи 

розум. Пожираючи очима ці трепетні рядки, він почував 
у собі двадцятилітню, розбуркану надіями душу і з 
якимсь юнацьким запалом прочитав мало не весь том. 

Продзвонило три години, і він здивувався, що й досі йому 
не хочеться спати. Він підвівся, щоб зачинити вікно, що 
залишив відкритим, та покласти книжку на стіл серед 
кімнати, але від відчуття свіжого нічного повітря поперек 
його, погано вилікуваний на курортах в Ексі, гостро забо
лів; цей біль буlВ для нього жорстоким нагадуванням, пере
сторогою, і він нетерпляче кинув книжку поета, прошеі10-
тівши: «Ех, старий дурню». Потім ліг і погасив світло. 

Другого дня він не пішов до графині і навіть твердо 
вирішив не навідуватись до неї раніше як через два дні. 
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Та ща б не рабив він, чи пачинав малювати, чи вихадив 
пагуляти, чи, нудьгуючи, рабив візити знайамим, скрізь 
переслідувала його настирлива думка про обох жінок. 

Забаранивщи сабі Їх бачити, він аблегшив серце, ду_ 
маючи пра них, і дазваляв думці й серцю дасхачу впива
тись спагадом пра них. І часом у цьому маренні, викли
канаму йага саматністю, нерідка траплялась, ща їх 
абличчя, відмінні адне від однага, якими він їх знав, 
зближувались, збігались, з'єднувались, зливались да
купи і утварювали одне, трохи невиразне абличчя, це 
була вже обличчя ні матері, ні дочки, а тієї жінки, яку 
він безтямно кохав кались, тепер і назавжди. 

Таді він пачинав каятись від того, ща віддавався цим 
разчуленим пачуттям, силу й небезпеку яких він разумів. 
ЩОб уникнути й відкинути їх, щаб звільнитись від чарів
ної і соладкої мрії, він намагався скерувати свій розум 
на всілякі інші думки, на всілякі інші теми мислення та 
міркування. Марні зусилля! Всі шляхи, які він обирав для 
разваги, привадили йага да аднієї точки, де, немов у за
сідці, чекало йага маладе біляве личка. Це була невираз
на й невідступна мана, що плавала, кружляла над ним і 
спиняла його, до яких вивертів він не вдава.вся б. 

Думка пра злиття цих двох істот, що так дуже схви
лювала йога в тай. вечір на прагулянці в Рансьєрському 
парку, знову спливала йаму в пам'яті, як тільки він пере
став раздумувати та міркувати, і він намагався уявити 
їх собі, силкуючись зразуміти, яке дивне почуття хвилює 
його. Він гаварив сабі: «Чи ж справді я почуваю до Ан
нети більшу, ніж подабає, ніжність?» І, капаЮЧlісь у своє
му серці, він подумав, ща палає пристрастю да якоїсь 
маладаї жінки, що мала всі риси Аннети, але яка бу
ла не Аннетою. І він полахливо заспокаювався, гада
ючи: «Ні, малої я не люблю, я жертва її схожості з 
матір'ю». 

Проте два дні, праведені в Рансьєрі, прадавжували 
.1ишатись в йага душі джерелом тепла й самозабутньаго 
щастя; одна по адній пригадувались йому найменші 
деталі, і він тішився ними навіть більше, ніж тоді. Зне
нацька, паринувши в спагади, він пабачив дарагу, якою 
йшли вони з кладавища, квітки, ща рвала дівчина, і рап
,-ам згадав, ща абіцяв падарувати ЇЙ сапфірову валошку 
після приїзду до Парижа. 

Всі рішення йога змінились, і, не борючись з собою, 
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він узяв капелюха і вийшов, хвилюючись від думки про 
втіху, яку він їй зробить. 

Коли він зайшов до Гільруа, лакей сказав йому: 
- Пані вийшла, але панна вдома. 
Він дуже зрадів. 
- Скажіть, що я хочу з нею поговорити. 
Потім тихо пройшов до салона, немов боячись, щоб 

хто-небудь не почув. 
Майже зразу ж з'явилась і Аннета. 
- Добридень, любий маестро,- поважно сказала 

вона. 

Він засміявся, стиснув їй руку й спитав, сідаючи 
поруч: 

- Вгадай, чого я прийшов. 
Вона подумала кілька хвилин. 
- Не знаю. 
- Щоб піти з тобою та мамою до ювеліра і вибрати 

сапфірову волошку, яку я пообіцяв тобі в Ронсьєрі. 
Обличчя дівчини спалахнуло від щастя. 
- 0,- мовила вона,- а мами немає. Та вона зараз 

прийде. !Почекаєте, правда? 
- Гаразд, якщо недовго. 
- О, яке зухвальство - зі мною довго. Ви за дівча 

мене маєте. 

- Ні,- сказав він,- не настільки, як ти думаєш. 
Він почував у своєму серці бажання подобатись, бути 

цікавим і дотепним, як у найпалкіші дні своєї юності,-
одне з тих інстинктивних бажань, що збуджують у лю
дини всі сили принади, що змушують павича розпускати 
хвіст, а поетів СКJl<lДати вірші. Слова спливали йому на 
уста швидко й бадьоро, і він говорив так, як умів говори
ти, коли бував в ударі. Пожвавішавши від його запалу, 
мала відповідала йому з усім лукавством, з усією пустот
ливою дотепністю, що прокидалась в ній. 

Раптом, заперечуючи проти якоїсь її думки, він 
скрикнув: 

- Та ви ж часто мені це казали, а я відповідав ... 
Вона спинила його, засміявшись: 
- Стривайте, ви вже мене на «ти» не називаєте. Ви 

плутаєте мене з мамою. 
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тепер почував страх, незрозумілий страх до дівчини. 
- Ось і мама,- сказала вона. 
Вона почула рип дверей у першій вітальні, і Олів'є, 

хвилюючись, мов його зненацька спіймали на гарячому, 
почав з'ясовувати, що він згадав про свою обіцянку і 
заїхав за ними обома, щоб забрати їх до ювеліра. 

- у мене екіпаж на дві особи,- сказав він.- Я сяду 
на лавочку. 

Вони поїхали і вже через кілька хвилин заходили 
в магазин Монтара. 

Провівши вс-е життя серед жінок, весь час спостеріга
ючи й вивчаючи їх, завжди займаючись ними, дослі
джуючи й глибоко 'Вивчаючи Їхні смаки, розбираючись не 
гірше за них в туалетах, питаннях моди, у всіляких дріб
ницях Їхнього інтимного побуту, художник і сам часто 
переживав разом з ними деякі їхні відчуття і, коли за
ходив у якийсь магазин, де продаються чарівні й ніжні 
аксесуари їхньої краси, його охоплювало майже те саме 
хвилююче задоволення, що прокидалось і в них. ЯК і жін
ки, він цікавився всіма вибагливи.ми дрібничками, я-кими 
вони прикрашають себе; тканини тішили йому очі, руки 
тягнулись до мережив, незначні елегантні речі спиняли 
ЙОГО увагу. До вітрин ювелірних крамниць він почував 
якусь святобожність, немов перед олтарями спокуси роз
коші, а прилавок з темним сукном, де проворні пальці 
ювеліра розсипають дорогоцінне каміння, що виблискує 
всіма кольорами райдуги, навіювали йому певну повагу. 

Посадивши графиню з дочкою коло цього суворого 
стола, на який вони невимушено поклали руки, він з'ясу
вав, що йому хочеться, і їм почали показувати зразки 
квіток. 

Потім перед ними розсипали сапфіри, і треба було ви
брати з них четверо. Вибирали довго. Обидві жінки пере
вертали камені на сукні кінчиками нігтів, потім обер'ежно 
брали Їх в руки, дивились на світло, оглядали Їх при
страсно й уважно. Коли вони відклали набік ті, щО ЇМ 
подобались, треба було вибрати ще три ізумруди на ли
сточки і крихітний діамант, який мінився посередині квіт
ки, як крапля роси. 

Тоді Олів'є, що до нестями любив робити подарунки, 
сказав графині: 

Чи будете ви ласкаві вибрати два персні? 
- Я? 
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- Так. Один вам, другий Аннеті. Дозвольте мен: 
зробити цей маленький подарунок на спогад про дні, про
ведені в Ронсьєрі. 

Вона відмовилась. Він настоював. Почалась довга су
перечка, боротьба слів та доводів, де він не без труднощіп 
кінець кінцем переміг. 

Принесли персні; одні з них, нійрідкісніші, були па 
одному в спеціальних скриньках, інші, склаДені по гатун
ках, у великих чотирикутних шкатулках, лежали рядами 

на оксамиті, де сяяла розкіш Їхніх каменів. ХУДОЖНИК 
сів між жінками і почав так само запально й цікаво 
виймати один по одному золоті персні з вузеньких щілин, 
де вони лежали. Він клав ЇХ перед собою на сукно при
лавка двома купками: в одну з КУПОК він складав ті 

персні, які він бракував з першого погляду, а в другу
ті персні, серед яких потрібно було вибирати. 

Непомітно й тихо проходив час за цією приємною 
працею добирання персні в, найчарівнішою втіхою на світі. 
такою ж різноманітною і цікавою, хвилюючою і майже 
такою ж чутливою, як театр, який є найвищою насолодою 
для жіночого серця. 

Потім вони порівнювали, сперечались, і вибір трьох 
суддів після певного вагання спинився на маленькій 
золотій змійці з чудовим рубіном між тонкою пащею та 
вигнутим хвостом. 

Олів'є, сяючи, підвівся. 
- Лишаю вам скіпаж,- мовив він.- Мені треба по

бувати ще в кількох місцях, я пішов. 
Але Аннета попросила пройтись додому пішки, бо 

була гарна погода. Графиня погодилась і, подякувавши 
Бертенові, пішла вулицями з дочкою. 

Якийсь час вони йшли мовчки, смакуючи радість від 
одержаних подарунків; потім почали розмовляти про кош
товності, що бачили й тримали в руках. Від них в ЇХ сві
домості залишилось враження якогось блиску, якогось 
дзвону, якихось веселощів. Вони швидко ЙШЛИ серед 
юрби, що заповнює тротуари о п'ятій годині літнього 
вечора. Чоловіки, проходячи, озирались на Аннету і по
шепки висловлювали своє захоплення. Графиня вперше 
після трауру, вперше після тогоО, як чорний колір так 
яскраво підкреслив красу Аннети, вийшла з дівчиною 
в місто, і почуття цього вуличного успіху, збудженої 
уваги, шепоту компліментів і того тихого принадного 
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хвилювання, що лишає за с.о?ою вродлива жінка, про
ходячи серед натовпу ЧОЛОВІКІВ, помалу стискуваЛ0 ЇЙ 

серце, пригнічуваЛ0 його болісною нудьгою, як і того 
вечора у вітальні, коли дівчину порівнювали з її власним 
портретом. Вона проти волі підстерігала ці погляди, що 
належали Аннеті, почувала їх здалеку, коли вони, про
бігаючи по її обличчю, не зупинялись на ньому й раптом 
втуплювались у біляве личко поруч неї. Вона відгадувала, 
навіть бачила в поглядах перехожих раптовий і мовчаз
ний захват цією квітучою юністю та принадним чаром 
свіжості, і вона подумала: «Я теж така гарна була, коли 
не краща». Зненацька вона згадала про Олів'є, і, як в 
Ронсьєрі, ЇЙ непереможно захотілось тікати. 

Ій не хотілось залишатись при ясному світлі серед люд
ського натовпу, перед очима чоловіків, що на неї не 
дивились. Які далекі були ті, недавні ще, дні, коли вона 
шукала, навіть викликала порівняння з дочкою. К:ому 
З цих перехожих спаде на думку тепер порівнювати їх? 
Можливо, тільки тому одному там, що в ювелірному 
магазині. Він? О, яка мука! Чи міг же він, хоч на мить 
звільнитись від настирливого порівнювання їх? Певна річ, 
він не міг бачити їх укупі й не думати, не згадувати про 
той час, коли вона, юна і вродлива, приходила до нього, 
впевнена в його коханні. 

- Мені недобрс,- сказала вона,- поїдемо візником, 
дитино. 

Аннета стурбовано спитала: 
- Що з тобою, мамо? 
- Нічого, ти ж знаєщ що після бабусиної смерті 

мені часто нездужається. 

v 

Настирливі думки такі ж невідступні і обридливі, як 
невигойні недуги. Увійшовши в душу, вони гризуть ЇЇ, не 
дозволяючи ні думати про щось, ні цікавитись чи захопи
тись чимсь. Що б не робила графиня вдома чи десь, сама 
чи на людях, вона не могла відігнати від себе думку, що 
охоплювала ЇЇ, коли вона йшла поруч з дочкою: «Чи може 
Олів'є, щодня їх бачачи, хоч на мить звільнитись від 
настирливого бажання порівнювати їх?» 

Він, певно, робив це мимоволі й невпинно, сам вра
жений їхньою незабутньою подібністю, яка ще недавно 
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більш підсилювалася, коли Аннета стала нас.лідувати рухи 
та мову матері. :Кожного разу, як тільки він заходив, 
графиня зразу ж починала думати про це співставлення, 
читала й відгадувала його в очах Олів'є, тлумачила його 
серцем і головою. І її мучило бажання сховатись, зникну
ти, не показуватись йому ніколи поруч з дочкою. 

ДО того ж вона страждала від того, що вже у себе 
вдома почувала себе чужою. В той вечір, коли всі диви
лись на Аннету, що стояла коло її портрета, вона почувала 
себе до деякої міри скривдженою від того, що її розвін
чали, і це почуття вже не залишало ЇЇ, міцнішало і часом 
приводило її до розпачу. Вона раз у раз докоряла собі, 
що в глибині душі відчувала потребу звільнитись, що 
таємно ЇЙ хотілось віддалити дочку з дому, як набридливу 
й завадну гостю, але дбала про це з несвідомою сприт
ністю, знову захоплюючись потребою боротись і зберегти, 
наперекір усьому, чоловіка, якого любила. 

Не маючи змоги надто прискорити шлюб Аннети, який 
все ще продовжувала відкладати через траур, вона від
чувала невиразний, але гнітючий страх, щоб якась подія 
не розбила цей план і, майже сама того не помічаючи, 
силкувалась викликати в серці дівчини кохання до мар
кіза. 

Вся ця хитра дипломатія, до якої вона так довго вда
валась, щоб зберегти Олів'є, тепер набирала у неї нової 
витонченішої та потайнішої форми і звелась в напрямку 
зближення двох молодих людей, не дозволяючи в той же 
час тим обом чоловікам зустрічатись. 

Художник, звикнувши зранку працювати, завжди сні
дав вдома, віддаючи друзям тільки вечори, тому вона 
часто запрошувала маркіза на сніданок. Він приходив 
після верхової їзди і приносив 3 собою пожвавлення, не
мов струмок ранкового повітря. Він весело говорив про 
всілякі світські пригоди, що ніби оповивають щодня осіннє 
пробудження того Парижа, що скаче і виблискує в алеях 
лісу. Аннета тішилась ЙОГО оповіданнями і почала ціка
витись цими щоденними подіями дня, які він ЇЙ приносив 
ще свіженькими та немов блискучими від шику. Між 
ними зав'язувалась юнацька приязнь, заХОПJlене прияте
лювання, яке, цілком природно, ставало ще міцнішим від 
ТоОГО, що вони обоє однаково пристрасно любили коней. 
Коли він від'їжджав, графиня й граф уміло хвалили його, 
говорили про нього так, як треба було говорити, щоб 
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дівчина зрозуміла, що тільки від неі залежить вийти за 
нього заміж, якщо він їй подобається. 

А втім, вона дуже швидко це зрозуміла, і щиро роз
міркувала, що, звичайно, візьме в чоловіки цього гарного 
хлопця, який, крім інших задоволень, дасть їй те, чого 
вона найбільше бажала - скакати щоранку поруч з ним 
на чистокровному скакуні. 

Одного дня, з посмішкою потиснувши одне одному 
руки, вони цілком природно стали нар'еченими, і про це 
весілля почали говорити, як про справу вже давно ви
рішену. Тоді маркіз почав приносити подарунки. Герцо
ГИJНЯ ставилась тепер до !АНІНети, як до рідної дочки. Отже, 
за спільною згодою, ця справа була злагоджена на 'Вог
нику інтимності в тихі години, вдень; маркіз, маючи, крім 
цього, багато клопоту, зв'язків, обов'язкLв,'ввечері при
ходив дуж'е рідко. 

Ввечері наставала черга Олів'є. Він акуратно раз на 
тиждень обідав у своїх друзів та, як і раніше, часом за
ходив напитись чаю між десятою і дванадцятою, без по
передження. 

Коли він з'являвся, графиня починала за ним стежити, 
бо бажання знати, що робиться в його серці, не давало 
ій спокою. Кожен погляд і рух його вона зразу ж тлу
мачила по-своєму, і одна і та ж думка весь час мучила її: 
«Не може бути, щоб він її не любив, бачачи нас поруч». 

Він теж приносив подарунки. Не минало й тижня, щоб 
він не приходив з двома пакунками в руках, один даруючи 
матері, другий - дочці, і серце графині стискувалось, 
коли вона розкривала футляри, де часто лежали дуже 
коштовні речі. Ій добре було відоме це бажання робити 
подарунки, якого вона, як жінка, ніколи не могла за
довольнити, бажання принести щось, зробити приємність, 
купувати для когось, вибрати в крамниці якусь дрібничку, 
що сподобається комусь іншому. 

Колись художник переживав уже цей захват, і не раз 
ій доводилось тоді бачити, як він входив, так само по
сміхаючись і вітаючись, з пакунком у руці. Потім все це 
минуло, а тепер починається знову. Для кого? В неі 
жодного сумніву не було. Не для неі. 

Він здавався стомленим і схудлим. З цього вона 
зробила висновок, що він страждає. Вона порівнювала 
його появу, вигляд і манери з поведінкою маркіза, якого 
теж почали хвилювати чари Аннети. Це БУJ1И різні речі. 
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Фарандаль був закоханий, а Олів'є Бертен любив. При
наймні так гадала вона в години своїх мук, хоч потім 
в хвилини заспокоєння вона ще надіялась, що по
миляється. 

О, як часто з ним на самоті вона готова була допиту
вати його, просити, благати, щоб він сказав їй усе, щоб 
у всьому ЇЙ признався і нічого від неї не таїв. Вона 
воліла краще плакати, дізнавшись про всю правду, ніж 
страждати від сумніву, не маючи сил читати в цьому 
замкненому серці, де почувала народження нової хвилі 
любові. 

Це серце було ЇЙ дорожче за життя; вона леліяла, 
зогрівала й живила його своїм коханням вже дванадцять 
років, вона була впевнена в ньому і думала, що назавжди 
заволоділа ним, скорила і підпорядкувала його собі; і ось 
тепер це серце, яке здавалось пристрасно підкореним їй 
до самої смерті, вислизало від неї з волі незбагненного, 
страшного Н'евблаганного фатуму. Так, воно зразу замк
нулось разом з своєю таємницею ... Вона не могла вже 
проникнути в нього за допомогою дружнього слова і ни
зати в ньому свою любов, як У певному, тільки їй доступ
ному притулкові. Навіщо ж любити й безоглядно від
даватись, якщо той, кому віддано всю істоту й усе життя, 
все, що маєш на світі, раптом починає отак відходити 
через те, що інше обличчя йому сподобалось, і за кілька 
днів стає майже чужим. 

Чужим! Він, Олів'єl Він говорив їй, як і раніше, ті 
самі слова, розмовляв тим самим голосом і тоном. А все
таки між ними щось бу.1!О, щось нез'ясовне, невловиме, 
непереможне, майже нічого, те майже нічого, що віддаляє 
парус, коли знімається вітер. J 

Він справді віддалявся від неї, віддалявся потроху, 
але день за днем все більше, з кожним поглядом, що 
кидав на Аннету. Він сам не наважувався розібратися 
в своєму серці. Він почував зворушення любові, цей не
поборний потяг, але не хотів розуміти, і він поклався на 
події, на непередбачені випадки життя. 

Єдиним клопотом його були обіди та вечері разом 
з обома жінками, яким траур не дозволяв приймати 
участь у світському житті. Зустрічаючи у них тільки 
байдужих для себе людей, найчастіше І<орбелів та Мю
задьє, він почував себе одним з ними у світі і тому, що 
він ніколи не бачив герцогині та ма~кіза. для яких були 
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відведені тут ранкові та денні години, він намагавсЯ' 
зовсім забути про них, гадаючи, що весілля відкладено 
на невизначений час. 

до того ж Аннета ніколи не згадувала при ньому 
про пана Фарандаля. Чи пояснювалось її мовчання ін
стинктивною соромливістю, чи, може, таємною інтуїцією 
жіночого серця, що дозволяє передчувати те, чого ще не 

знає? 
Тижні минали за тижнями, нічого не змінюючи в Їх

ньому житті, настала осінь, а разом з нею мала, раніш 
ніж звичайно, розпочатись сесія парламенту в зв'язку 
з тривожним політичним становищем. 

В день відкриття сесії граф де-Гільруа збирався по~ 
везти після сніданку пані де-Мортмен, маркіза та Ан
нету на засідання парламенту. Тільки графиня, самотня 
в тузі, що раз у раз глибшала, заявила, що лишається 
вдома. 

Вставши з-за столу, вони пили каву у великій вітальні; 
було весело. Граф, радіючи, що починається парламент
ська робота,- єдина втіха ЙОГО,- говорив майже дотепно 
про становище та труднощі республіки; зовсім закоханий 
маркіз захоплено відповідав йому, не зводячи очей 
з Аннети. а герцогиня майже однаково задоволена була 
і почуттям свого небожа, і тяж,ким становищем уряду. 
у вітальні було гаряче від першого тепла нагрітих кало
риферів, тканин, килимів та стін, і почувався аромат 
зів'ялих квіток. В цій критій кімнаті, де від кави теж 
ширився аромат, було щось інтимне, родинне й приємне, 
коли двері відчинились і увійшов Олів'є Бертен. 

Він .так здивувався, що спинився на порозі, немов 
вагаючись заЙти,та.к здивувався, як обдурений чоловік, 
8піймавши свою дружину на злочині. його охопили не
вимовний гнів і таке хвилювання, що він відчув, наскільки 
його серце сточене любов'ю. Все, що від нього таїли і що 
він сам від себе таїв, стало йому зрозуміло, коли побачив, 
що маркіз осівся в домі як жених. 

Він зрозумів у пориві розпачу все, що не хотів знати і 
що. йому не наважувались казати. Він навіть не спитав 
себе, чому від нього таіли готування до весілля. Він до
гадався про це, і його очі, похмурнівши, зустрілись з очи
ма графині, яка почервоніла. Вони зрозуміли одне одвого. 

Коли він сів, всі на якусь мить замовкли, бо несподі
ванз поява його пара.'1ізувала загальний піднесений 

* 149 



настрій; потім з ним почала розмовляти герцогиня, а він 
відповідав ЇЙ уривчасто, чужим голосом, що раптом змі
нився. 

Він дивився на людей, що знову почали розмову, 
і думав: «Вони дурили мене. Вони мені за це заплатять». 
Найбільше гнівався він на графиню та Аннету, безневин
не лука'вс1'ВО якої він раптом збагнув. 

Граф, глянувши на годинник, СІКРИКНУВ: 
- Огоl Час рушати. 
Потім звернувся до художника: 
- Ми їдемо на відкриття парламентської сесії. Дру

жина лишається вдома. Чи не хочете поїхати з нами? 
Я буду дуже радий. 

Олів'є сухо відповів: 
- Ні, дякую. Ваша палата мене не цікавить. 
Тоді до нього підійшла Аннета і промовила, при

бираючи свого веселого вигляду: 
- О, їдьмо, дорогий маестро. Я певна, що ви роз

важите нас далеко більше, ніж депутати. 
- Ні, вам і без мене буде весело. 
Догадуючись, що він невдоволений і сумний, вона 

наполягала, щоб показати себе люб'язною. 
- Та поїдьмо ж, пане художнику. Запевняю, що без 

вас мені страшенно нудно. 
у нього так швидко вирвалось кілька слів, що він не 

зміг ні спинити їх, ні змінити їхнього виразу: 
- Ах, облиште. Ви обійдетесь без мене так само, як 

і всі інші. 
Вона скрикнула, трохи здивована його тоном: 
- Ну, от! Він знову перестав говорити мені «ти». 
На устах у нього промаЙЕула та крива посмішка, що 

виявляє весь душевний біль, і він відповів, трохи вклонив
шись: 

Рано чи пізно я змушений буду до цього звикнути. 
- Чому? 
- Бо ви одружитесь, а ваш чоловік, хто б він не був, 

матиме право, щоб це «ти» зникло З мого язика. 
Графиня поспішила сказати: 
- Про це ще буде час подумати. Але сподіваюсь, що 

Аннета не побереться з таким вразливим чоловіком, який 
ображатиметьсS1 на фамільярність давнього друга. 

Граф гукав: 
Ну, швидше в дорогуl Ми сПізнимось! 
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ті, хто мав з ним їхати, підвелися й вийшли післSJ 
звичайних рукостискань та поцілунків, якими обмінюва
лись герцог~ня, графиня та дочка ЇЇ, вітаючись і· про
щаючись. 

Вони лишилися самі. Вона й він, коло портьєри зачи-
нених дверей. 

- Сідайте, друже,- тихо промовила вона. 
Але він майже грубо відповів: 
- Ні, дякую, я теж іду. 
Вона благально прошепотіла: 
- О, чому ж? 
- Бо це не мій час, здається. Прошу вибачити, що 

прийшов без попередження. 
- Щ'о з вами, Олів'є? 
- Нічого. Жалкую тільки, що розстроїв задуману 

розважну прогулянку. 

Вона схопила його за руку. 
- Що ви хочете сказати? Вони якраз збиралися їхати 

на відкриття сесії. А я дома лишалась. Навпаки, як 
добре, що вам щось навіяло прийти сьогодні, коли я сама. 

Він глузливо посміхнувся. 
- Навіяло, авжеж, навіяло. 
Вона взяла його за руки і дивлячись йому прямо в очі, 

ледв'е чутно прошепотіла: 
- Признайтесь, ви її любите? 
Він вирвав руки, не зумівши стримати свого роздра

тування. 

- Та ви збожеволіли на цьому! 
Вона знову схопила його за руки і, стиснувши їх паль

цями, благала: 
- Признайтесь, Олів'є, признайтесь. Краще хай я 

знаю, хай буду певна, краще хай знаю. Краще ... О, Щі не 
розумієте, чим стало моє життя. 

Він знизав плечима. 
- Що ж по-вашому м'ені робити? Хіба моя вина, що 

ви втрачаєте розум? 
Тримаючи його за ру'ки, вона повела його далі, до 

другої вітальні, де ніхто не міг їх почути. Тягла його за 
поли піджака, вчепившись за нього, задихаючись. При
вівши до круглої канапки, силоміць посадовила його 
і сама сіла поруч. 

- Олів'є, друже мій, єдиний мій друже, прошу вас, 
скажіть, що любите її. Я знаю це, почуваю в усьому, що 
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ви робите, я певна цілком, це вбиває мене, ал'е хочу 
почути це від вас. 

Тому, що він ще заперечував, вона впала навколішки 
до його ніг. Голос її став хриплим. 

- О друже, друже, єдиний друже, правда ж, ви 
любите її? 

Він скрикнув, пробуючи підвестися; 
- Та ні ж, ні. Присягаюся, що ні. 
Вона затулила йому рукою рота, бурмочучи. 
- О, н'е брешіть. Я надто страждаю. 
Потім, припавши головою йому до колін, вона за

ридала. 

Він бачив тільки її потилицю та купу білявого, пере
мішаlНОГО з сивим, волосся, і безмежний жаль, безмеж
ний біль охопив його. 

Втопивши пальці у важку зачіску, він силоміць під
няв її голову, підводячи до себе безтямні, залиті слізьми 
очі, і почав нестримно цілувати ці вогкі очі, приказуючи: 

- Ані, Ані. Моя люба Ані, люба Ані. 
Тоді вона, силкуючись посміхнутись, мовила непевно, 

як дитина, пригнічена горем: 
- О друже, скажіть тільки, що ви мене ще трохи 

любите. 
Він знову почав цілувати її. 
- Так, я люблю вас, дорога Ані. 
Вона підвелася, сіда коло нього, взяла за руки, гля

нула на нього й ніжно сказала: 
- ЯК довго ми вже любимось. Це не повинно було б 

'l'ак закінчитись. 
Він спитав, пригортаючи її: 
- А чого ж йому кінчатись? 
- Бо я старію, а Аннета дуже нагадує ту, якою 

я була, коли ви побачили мене. 
Тепер він затулив їй рукою скорботні уста, прика

зуючи: 

- Знову. Не нагадуйте, прошу вас. Присягаюсь, що 
ви помиляєтесь. 

Вона знову промовила: 
- Аби ви тільки мене хоч трохи любили. 
Він відповів: 
- Люблю вас. 
Потім вони довго сиділи мовчки, побравшись за руки, 

схвильовані й смутні. 
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Нарешті вона урвала мовчанку й прошепотіла: 
- Ох, невеселі будуть дні, які мені лишилося прожити. 
- Я постараюсь, щоб вони були радісні. 
Тінь хмарного неба, що настає години за дві до при

смерку, облягала вітальню, оповивала Їх туманним моро· 
ком осінніх вечорів. 

Подзвонив годинник. 
- Ми довго вже тут,- сказала вона.- Ідіть, бо хтось 

мож'е зайти, а ми неспокійні. 
Він підвівся, обняв її й поцілував, як колись, у напів

розтулені уста, потім вони пройшли обидві вітальні, три
маючись за руки, як подружжя. 

- Прощайте, друже. 
- Прощайте. 
І портьєр.а з.8 ним упала. 
Він зійшов сходами, звернув до церкви св. Магдаліни 

і пішов, не тямлячи, що робить, немов приголомшений 
ударом, почуваючи, що ноги у нього підломлюються, 
а серце горить і тріпоче, немов у грудях в нього роз
віваються палаючі стьожки. 

Дві години, три години, а може й чотири він ішов 
навмання, в такій моральній притупілості й фізичному 
виснаженні, що в нього залишалось сил тільки для того, 
щоб переставляти ноги. Потім вернувся додому, щоб по" 
міркувати. 

Отже, він любить цю дівчину. Тепер він зрозумів усе, 
що почував біля неї з дня прогулянки в парку Монсо, 
коли почув на устах її поклик ледве впізнаного голосу, 
що колись збудив його серце; він зрозумів і все це повіль
не, нестримне відродження приспаної, але ще не погаслої 
любові, в якій він сам собі не хотів признатись. 
Що робити? Та що він може зробити? Коли вона 

одружиться, він уникатиме частих зустрічей з нею, от 
і все. А до того він ходитиме до них, як і раніше. 
щоб ніхто нічого не запідозрив, і від усіх сховає свою 
таємницю. 

Обідав він дома, чого з ним ніколи не траплялось. 
Потім він сказав розпалити велику грубу в майстерні, 
бо ніч обіцяла бути холодною. Він так само наказав за
світити люстру, немов боявся темних кутків, потім замк
нувся. Яке ж чудне, глибоке, фізичне, страшенно сумне 
хвилювання охопило його. Він почував його в горлі, в 
грудях, У всіх розм'яклих м'язах, як і в непритомній 
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душі. Стіни кімнати гнітили його; в них минуло все жит
тя його, життя художника й чоловіка. Кожен етюд на
гадував йому тут про успіх, і всі меблі дихали якимсь 
спогадом. Але успіх і спогади - це все минуле. Життя 
його? Яким коротким здавалось воно йому, порожнє і 
разом з тим насичене. Він малював картини, знову кар
тини, завжди картини, і любив одну жінку. Він прига
дував вечори захоплення після побачень у цій самій май
стерні. В гарячці, що наповнювала все його єство, віil 
ходив тут цілими ночами. Радість щасливоі любові, ра
дість світського успіху, нечувана насолода славою дали 
йому зазнати незабутніх годин інтимного тріумфу. 

Він любив одну жінку, і вона його любила. Від неі 
дістав він те хрещення, що збуджує в чоловікові таємни
чий світ хвилювання і кохання. Вона майже силоміць 
розкрила йому серце, а тепер він уже може закрити його. 
Інша любов проти його волі увійшла в цей отвірІ Інша 
чи, вірніше, та сама, тільки зігріта іншим обличчям, 
та ж сама, розбуркана силою старечої потреби кохання. 
Отже, він любив дівчину! Так для чого ж далі бороти
ся, опиратись та заперечувати, він любить ЇЇ, з розпачем 
усвідомлюючи, що вона навіть і трохи його не жаліє, щu 
вона навіть ніколи не дізнається про його жорстокі стра
ждання і що хтось інший її візьме. Від цієї думки, що 
невпинно й невідступно з'являлась, його охопило тварин
не бажання вити, як виє прив'язаний собака, бо він теж 
почував себе безсилим, поневоленим, прив'язаним лан
цюгом. Чим більше він думав про це, тим більше нерву
вав, продовжував ходити великими кроками по просторій 
кімнаті, освітленій немов для свята. Не маючи більше 
сили терпіти біль від цієї роз'ятреної рани, він хотів 
приспати його спогадом про колишню любов, втопити 
його, воскресивши в пам'яті своє перше, сильне кохання. 
Із стінноі шафи він вийняв копію, що зробив колись ДШJ 
себе з портрета графині, поставив її на мольберт і почав 
дивитись, сівши навпроти. Він силкувався знову побачи
ти її, знову відчути її живою, такою, як колись любив. 
Але на полотні раз у раз з'являлась Аннета. Мати зник
ла, розтанула, даючи місце іншому обличчю, що було так 
дивно схоже на її обличчя. Це була мала з трохи світлі
шим волоссям, ніж У матері, трохи пустотливішою по
смішкою, трохи жартівливішим поглядом, і він ясно від
чував, що тілом і душею він належить цій юній істоті, 
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як не належав ніколи тій іншій, як належить хвилям 
човен, що потопає. 

Тоді він підвівся і, щоб не бачити цього привиду. 
перевернув малюнок; потім, почуваючи гнітючий смуток, 
приніс із кімнати в майстерню шухляду з столу, де ле
жали листи від коханки. Вони були там, мов у ліжкові. 
один на одному, складені товстим шаром з тонких папір
ціІВ. Він засунув руки всередину, в ці листи, де говори
лось про них обох, в цю купіль їхнього довгого зв'язку. 
Він дивився на цю тісну дощану труну, де почивала купа 
конвертіlВ і на кож)}юму з них було написано йо,го ім'я. 
тільки його ім'я. Він думав про те, що в них, у цій купі 
жовтого паперу, поцяткованого червоними штампами, го

Вориться про люБOlВ, про ніжну прихильнkть двох kTOТ. 
про історію їхніх сердець і, схилившись над скрlfнею. 
вдихав віяння минулого, меланхолійний дух довго замк
нених листів. 

Він хотів перечитати їх і, порившись У шухляді, витяг 
жменю найдавніших. І чим більше він їх читав, тим ясні
ше спогади про минуле хвилювали його душу. Серед ли
стів він пізнавав багато таких, що тижнями носив при 
серці і, читаючи дрібно написані рядки, де було так ба
гато ласкавих слів, він повертався до забутих колишніх 
переживань. Зненацька він намацав пальцями тонку 
вишивану хусточку. Що це таке? Подумавши мить, він 
згадав. Якось вона ридала у нього, ревнуючи, і він ви
крав у неї на спогад змокрілу від Сліз хустинку. 

Ох, як це сумно, як сумно. IБідна жінка! 
З глибини шухляди, з глибини минулого згадки під

німалися, немов якесь випаровування: це було лише 
невідчутне випаровування зниклої дійсності. А проте, Bilt 
страждав і плакав над листами, як плачуть над мертви
ми через те, що їх вже немає. 

Але від давньої розбурканої любові в ньому нараджу
вався молодий, новий запал, сила непоборної ніжності, 
що викликали у нього спогад про ясне обличчя Аннети. 
Раніше він любив матір у жагучому пориві добровіль
ного рабства, а тепер і дІвчину починав любити як раб, 
як старий тремтячий раб, якого заковують у кайдани, що 
їх він ніколи вже не розіб'є. 

Він відчув це в глибині душі і жахнувся. 
Він силкувався зрозуміти, як і чому вона так ним за

володіла. Він майже не знав її! Вона тільки починала 
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бути жінкою, серце й душа якої спить ще юнацьким 
сном. 

А він був уже на схилі життя. ЯК же зачарувала його 
ця дитина кількома посмішками та пасмами волосся? 
Ох, посмішки й волосся білявої дівчинки не раз виклика
ли V нього бажання впасти навколішки і битись об зем
лю -чолом! 

Чи можемо ми знати, чи коли-небудь знатимуть, чому' 
якесь жіноче обличчя зненацька діє на нас, як отрута? 
Немов ми випили його очима, і воно стало нашою дум
кою і тілом! Ми п'яніємо, божеволіємо від нього, ми жи
вемо цим ввібраним наМи образом і хотіли б від нього 
померти. 

ЯК мучить інколи чоловіка часом ця жорстока, не
збагненна влада обличчя над його серцеМІ! 

Олів'є IБертен знову почав ходити; було вже пізно, 
грубка його погасла. Крізь шибки знадвору проходив 
холод. Тоді він ліг У ліжко і продовжував до самого 
ранку думати і страждати. 

Встав він рано, сам не знаючи навіщо, не знаючи, 
ЩО йому робити, рознервований, нерішучий, як флюгер, 
що крутиться. 

Він шукав, чим би розважити розум, зайняти тіло, j 
згадав, що якраз у цей день тижня дехто з членів клубу 
відвідує мавританські лазні, де можна після масажу по
снідати. Він швидко одягнувся, сподіваючись, ЩО париль
ня і душ заспокоять його, і вийшов. 

Надворі його зразу ж пройняв гострий холод, той 
пронизуючий холод першого заморозку, ЩО за одну ніч 
нищить останні рештки літа. 

Вздовж бульварів падав густий ДОЩ широкого жов
того листу, ЩО сипався з сухим, тихим шелестом. Він 
падав, скільки око сягало, з кінця в кінець широких ву
лиць між фасадами будинків, немов у,сі стеблинки були 
відтяті від гілля вістрям тонкого льодового леза. IБрук 
і тротуари були покриті ним і за декілька годин нага
дували лісові шляхи на початку зими. Цей мертвий лист 
шарудів під ногами і збивався у хвилеподібні купи від 
поривів вітру. 

Ue був один з переходових днів, ЩО знаменують кі
нець одного й початок другого сезону; ці дні наповнені 
особливою насолодою і особливим сумом вмирання, або 
насолодою відродженого життя. 
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Коли Олів'є переступив поріг турецької парні, його 
сумне серце затремтіло від задоволення, бо він подумав 
про тепло, що зараз огорне його тіло після холодного 
вуличного повітря. Він поспішно роздягся, обгорнув круг 
стану легку пов'язку, що подав хлопець, і зник за обши
тими дверима, що розчинились перед ним. 

Коли він проходив через мавритансь'ку галерею, 
освітлену двома східними ліхтарями, йому важко було 
дихати гарячим душним повітрям, що, здавалось, йшло 
від якоїсь далекої печі. Кучерявий негр з лискучим 
м'язистим тілом, тільки в одному поясі, кинувся підніма
ти перед ним завісу в другому кінці галереї, і IБертен 
увійшов у велику круглу, високу. мовчазну, майже міс
тичну, як храм, парильню. Зверху, з купола, крізь скля
ний трилисник і трикутні кольорові шибки світло падало 
в безмежний, круглий зал, де підлога була вимощена 
плитками, а стіни покриті барвистим фаянсом в араб
ському стилі. 

Майже голі чоловіки різного віку поволі походжали 
тут серйозно і мовчки; деякі сиділи на мармурових лав
ках, склавши руки; інші тихо розмовляли. 

Гаряче повітря зразу ж захоплювало дух при вході. 
Всередині, в цьому задушливому, прикрашеному цирков:, 
де грілось людське тіло, де метушились чорні масажисти 
і мідноногі маври, було щось античне й таємниче. 

Першим художник помітив постать графа де-Лан;да. 
Він походжав, як римський борець, пишаючись своїми 
велетенськими грудьми з Т08СТИМИ, схрещеними на них 

руками. Завсідник лазень він почував себе тут, як ела
ветний актор на сцені, і, як знавець своєї справи, він 'спе
речався про м'язи паризьких силачів. 

- Добридень, Бертен,--сказав він. 
Вони потиснули один одному руки; Ланда казав: 

А добре в таку погоду попаритись? 
- Чудово. 
- Ви бачили Рокдіана? Він тут. Я його просто з 

ліжка стягнув. О, ось гляньте на цей кістяк! 
Проходив низенький, кривоногий добродій 3 ЩYlllлими 

руками та запалим животом, викликавши зневажливу 

посмішку у зразкових представників людської сили. 
Підійшов і Рокдіан, побачивши художника. 
Вони посідали за довгий мармуровий стіл і почали 

розмовляти, як десь у салоні. Метушились прислужники 

157 



з напоями. Чути було ляскання масажистів по голому 
TiJIY і раптовий шум струменів душів. Невпинний ПJIескіт 
води доносився з усіх кінців веJIИКОГО амфітеатру, напов
нюючи його легким шеJIестом дощу. 

Раз у раз якийсь новий відвідувач вітався з трьома 
приятеJIЯМИ або підходив до них потиснути ЇМ руку. То 
були товстий герцог д'Арісон, низенький князь ЕпіJIаті, 
баРОНФJIак та інші. 

Зненацька Рокдіан сказав: 
- Стривайте, ФарандаJIЬ! 
Маркіз, держачи руки на стегнах, увійшов невимуше

но, як гарно збудований ЧОJIовік, якому нема чого соро
митись. 

Ланда буркнув: 
- Цей rYJIbBica - справжній ГJIадіаторl 
Рокдіан спитав, звертаючись до Бертена. 
- Правда, що він одружується з дочкою ваших 

друзів? 
- Здається, що так,- сказав художник. 
AJIe це питання в присутності маркіза, в цей час і в 

цьому місці піДНЯJIО в серці Олів'є страшну ХВИJIЮ роз
пачу й обурення. Він в одну мить і з такою гостротою 
відчув всю жахливу реальність майбутнього, ЩО мусив 
кілька ХВИJIИН поборювати в собі тваринне бажання ки
нутись на маркіза. 

Потім підвівся. 
- Стомився я,- сказа'в він.- Піду зразу ж масаж 

робити. 
Мимо проходив араб. 
- Ти віJIЬНИЙ, Ахмед? 
- Так, пане IБертен. 
І він похапцем пішов, щоб не поздоровкатись за 

руку із Фарандалем, ЩО поволі обходив зал. 
Він і чверті години не пробув у веJIикій затишній 

спочивальні, де було так тихо, де вздовж стін тягнулись 
кабіни з JIіжками, а посередині знаходилась площадка 
з африканськими рослинами та фонтан, що бив, розси
паючись. йому здавалось, що за ним женуться, що йому 
щось загрожує, що ось-ось зайде маркіз і він муситиме 
подати йому руку і поводитись з ним як з приятеJIем, 8 

той час як насправді йому XOTiJIOCb вбити його. 
Незабаром він знову вийшов на бульвар, вистеJIений 

мертвим JIИСТЯМ. Листя вже не падаJIО, бо й рештки його 
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чули зірвані бурхливим вітром. його червоно-жовтий 
килим тремтів, ворушився і хвилеподібно перекочувався 
з одного тротуару на другий від різких поривів вітру, 
що дедалі збільшувався. 

Раптом якийсь рев пронісся над дахами, немов дикий 
крик бурі, ЩО наближається, і зразу ж шалений порив 
вітру з боку церкви св. Магдаліни обрушився на бульвар. 

Листя, що опало з дерева, немов тільки чекало його. 
підводячись йому назустріч. Воно котилось перед ним, 
збиваючись в купи і вируючи, знімаючись спіралями до 
дахів будинків. Вітер гнав його, як стару божевільну 
отару, ЩО бігла, мчала, тікала до застав Парижа, до 
вільного неба передмість. І коли густа хмара листу й 
пилу з:никла за підйомом біля к'варталу Мальзерб, брук 
і тротуари стали голі й чисті, немов їх підмели. 

Бертен гадав: «Що буде зі мною? Що робити? К:уди 
йти?» і повернув додому, так нічого й не вирішивши. 

Юоск з газетами привернув його увагу. Він купив сім 
чи вісім газет, сподіваючись, що матеріалу для читання 
вистачить на годину-дві. 

- Тут і снідатиму,- сказав він, входячи додому, 
І пішов до своєї майстерні. 

Але, сівши, він відчув, що лишитись вдома не зможе, 
бо все тіло його було збудоражене, як у розлюченого 
звіра. Він переглянув газети, але вони не розважили його 
ні на хвилину і події, про які він читав, сприймались 
тільки очима, але не доходили до свідомості. В одній 
статті, якої він і не старався зрозуміти, ім'я Гільруа вра· 
зило його. Мова йшла про засідання палати, де граф 
промовив кілька слів. 

Він уважніше став читати, збуджений цим нагадуван
ням, і натрапив на ім'я славетного тенора Монрозе, який 
в кінці грудня повинен був виступити лише один раз в 
опері. Це буде, писалось в газеті, чудове музичне свято, 
бо тенор Монрозе, покинувши Париж шість років тому, 
користувався по всій Європі та в Америці незрівнянним 
успіхом; крім того, разом з ним виступить і відома швед
ська співачка ЕльеOtн, якої Париж не чув теж п'ять років. 

Раптом Олів'є опала думка, ЩО немов родилася в гли
бині його серця, потішити Аннету цією виставою. Потім 
згадав, ЩО Тр8)'1р графині перешкоджає цьому наміру, 
і він почав обміР'КQlв)"вати, як би це все-таки здійснити. 
Лише один спосіб здався підходящим - взяти ложу, 
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ЩО виходить на сцену, де глядачів майже не видно, 
а коли графиня, незважаючи на це, не захоче піти, то 
він запросить Аннету разом з батьком та герцогпнею. 
В такому разі герцогині треба буде запропонувати ложу. 
Але тоді треба й маркіза запросити. 

Він ва'гався і довго міркува,в. 
Певна річ, справа зі шлюбом вирішена і, без сумніву, 

вже призначено день весілля. Він догадувався, що гра
финя поспішила з цим кінчити, і розумів, що вона від
дасть дочку за Фарандаля якнайшвидше. Тут він був без
силий. Він не міг ні перешкодити цій страшній події, ні 
змінити, ні відстрочити її! А коли вже треба перед нею 
скоритись, то чи не краще спробувати приборкати своє 
серце, приховати муку, прикидатися задоволеним і не да
вати більш волі своєму роздратуванню, як це було до· 
піrу в лазні. 

Так, він запросить маркіза, заспокоїть цим підозру 
графині, а собі забезпечить дружні стосунки з домом мо
лодого подружжя. 

Поснідавши, він пішов до опери, щоб замовити собі 
ложу позад завіси. йому пообіцяли. Тоді він поспішив 
до Гільруа. 

Графиня майже зразу ж вийшла до нього і сказала 
все ще під сильним враженням Їх вчорашньої зворушли
вої розмови: 

- ЯК мило, що ви сьогодні прийшли! 
Він пробурмотів: 

у мене є щось для вас. 
-- Що саме? 
- Ложі на сцені в опері на єдину виставу Ельсон та· 

.монрозе. 
- Ох друже, який жаль! А мій траур? 
- Вашому трауру вже незабаром чотири місяці. 
- Повірте, що не можу. 
- А Аннета? Подумайте, що такої нагоди вдруге 

може й не трапиться. 
- З ким же вона поїде? 
- З батьком та герцогинею, яку я запрошу. Так само 

й маркізові гадаю запропонувати місце. 
Вона глянула йому прямо в очі, почуваючи шалене 

бажання поцілувати його, і перепитала, не вірячи своїм 
власним вухам. 

- Маркізові? 
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- Звичайно. 
І вона зразу ж погодилась з цією пропозицією. 
Він байдужим тоном опитав: 
- Ви вже призначили день їхнього весілля? 
- Боже мій, приблизно. У нас є причини поспішати 

з цим, тим більше, що це було вирішено ще до смерті 
матері. Пригадуєте? 

- Дуже добре. На коли ж? 
- На початок січня. Даруйте, що раніш вас не ІЮ' 

відомила. 
Увійшла Аннета. Він відчув, як серце підскочило 

у нього в грудях, немов на пружині, і вся ніжність, що 
вабила його до дівчини, зненацька перейшла в ОЗ.1[об
лення і породила ту дивну жагучу злість, яка стає лю
бов'ю під бичем ревнощів. 

- Я вам щось приніс,- сказав він. 
Вона відповіла: 
- Так ми вже рішуче на «ви»? 
Він сказав по-батьківському: 
- Слухайте, дитино. Мені відома подія, що готується. 

Повірте, що через якийсь час це буде неминуче, то краЩе 
зараз, ніж потім. 

Вона невдоволено знизала плечима, а графиня мов
чала, дивлячись в далечінь, і про щось зосереджено ду
мала. 

Аннета спитала: 
- Що ж у вас для мене? 
Він розповів про виставу й про те, кого він збирається 

запросити. 

Дівчина була захоплена і, кинувшись йому на шию 
в дитячому пориві, поцілувала його в обидві щоки. 

Він мало не зомлів і, відчувши ніжний дотик цих 
свіжих губ, зрозумів, що не зцілиться ніколи. 

Графиню покоробило і вона сказала дочці: 
- Тебе ж батько чекає. 
- Гаразд, мамо, йду. 
Вона побігла, продовжуючи посилати поцілунки 

рукою. 

Коли вона вийшла, Олів'є спитав: 
- Вони поїдуть у подорож? 
- Так, на три місяці. 
Він мимоволі пробурмотів: 
- Тим краще. 
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- Знову будемо жити, як колись,- сказала графиня. 
Він пробубонів: 

І я сподіваюсь. 
- Тимчасом, не забувайте мене. 
- Ні, друже. 
Той порив, що ОХOlПив його напередодні, коли вона 

плакала, і його намір запросити маркіза на виставу 
в опері, вернув графині трохи надії. 

Але ненадовго. Не минуло й тижня, як вона знову 
почала з болісною і ревнивою увагою стежити по об
личчю Олів'є за всіма етапами страждань, що він пере
живав. Вона знала все до дрібниць, бо сама пройшла 
крізь усі ці страждання, що почувала в ньому, і постійна 
присутність Аннети раз у раз на1гадувала їй про MapHkTb 
її зусиль. 

Все гнітило її зара'зом,- і роки, і траур. Ії діяльне, 
вміле й вигадливе кокетство, що все життя допомагало 

їй перемагати, ТЄlПер було паралізоване чорним платтям, 
яке підкреслюваЛ0 блідість і зміну її обличчя так само, 
як прикрашала пишну юність її дитини. 5Ікий далекий 
був уже той час, проте ще такий недавній, після повер
нення Аннети до Парижа, коли вона гордо добирала 
однакових з дочкою туалетів, тоді для неї вигідних. 
Тепер ЇЙ безтямно хотілось зірвати з свого тіла жалобний 
одяг, який спотворював її і примушував страждати. 

Коли б до її послуг були всі засоби краси, коли б 
вона вільно могла вибирати та носити тканини ніжних 
відтінків в гармонії з кольором її обличчя, що нада
вали б її умираючій красі тонко розрахованої сили, на
стільки ж чарівної, як і природна грація дочки, вона, 
без сумніву, з них двох була б спокусливіша. 

Вона добре знала вплив збудливих вечірніх туалетів 
і легкого чутливого ранково(го одягу, хвилюючого хат
нього вбрання, в якому жіlнка залишається під час сні
данку з близькими друзями, і завдяки якому зберігає 
до середини дня немовби аромат її пробудження, мате
ріальне й гаряче відчутт,я залишеного нею ліжка й напах
ченої кімнати. 

Але що вона могла зробити з цією одежею факель
ника, з цим халатом каторжника, що буде на ній цілий 
рік! Цілий рік! Рік вона повинна бути в чорному платті, 
як у в'язниці, безсилою і бездіяльною. Рік вона почува
тиме, як старіє щодня, щогодини, щохвилини в цьому 
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креповому футлярі! Що буде з нею через рік, якщо не
щасне хворе тіло її і далі так марнітиме від душевної 
туги? 

Ці думки не покидали ЇЇ, отруювали їй все, чим вона 
хотіла б втішитись, обертали в біль кожну радість, не 
лишали їй ні радості, ні задоволення, ні веселощів. Вона 
невпинно тремтіла, .розпачливо намагаючись скинути 
з себе цей тягар лиха, що давив її, бо без цієї гнітючої 
мани якою вона була б щасливою, бадьорою і здоровою. 
Вона почувала в собі, як колись, живу й свіжу душу, 
завжди молоде серце, жагу істоти, що ПОЧИlНає жити, не
втомну жадобу щастя, навіть більш палку, ніж раніше, 
і ненаситну потребу любові. 

І от все гарне, все ніжне, радісне й поетичне, все, що 
прикрашає життя і примушує нас цінувати його, все це 
відходить від неї тому, що вона постаріJІа! Кінець! 
Проте вона почувала в собі ще ніжність дівчини і при
страсні пориви молодої жінки. Ніщо не постаріло, крім 
її тіла, крім мізерної шкіри, тієї оболонки кісток, по
троху вицвілої і поточеної, мов те сукно на дереві меблів. 
Невідступна думка про цей занепад не покидала її 
і стала майже фізичним болем. Ця настирлива думка 
породила у неї особливу чутливість шкіри, відчуття ста
ріння, постійне і таке ж виразне, як почуття холоду 

й тепла. Ій здавалось, що вона й справді почуває якийсь 
невловимий зуд, почуває, як поволі розповзаються 

зморшки на чолі, як западають тканини шиї та щік 
і множиться безліч маленьких рисок, від яких стомлена 
шкіра здається пом'ятою. ЯК болісна сверблячка приму
шує хворого на яку-небудь нашкірну хворобу постійно 
чесатися, так свідомість і острах цієї руйнуючої і тонкої 
роботи часу, що так скоро минає, викликали у неї непо
борну потребу дивитись у дзеркала і впевнюваТИСl> 
в цьому. Ця свідомість, це побоювання кликали, вабили 
і штовхали її до дзеркал, щоб вона, не відриваючи очей, 
дивилася в них і без кінця роздивлялась, торкаючись 
пальцями, щоб краще переконатись у незабутніх слідах 
шкоди, завданої часом. Спочатку ця думка іноді зникала, 
але прокидалась у ній щоразу, коли вона чи вдома, чи 
десь, помічала блискучу поверхню страшного скла. Вона 
спинялась на тротуарах, щоб подивитись у дзеркальні 
вітрини, немов якась рука затримувала її коло скляних 
платівок, якими купці прикрашають фасади своїх крам-
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ниць. Це стало у неї хворобою, манією. В кишені вона 
носила мініатюрну пудреницю з слонової кості, зав
більшки з горіх, де на покришці зсередини було встав
лено маленьке дзеркальце, і часто, йдучи, вона тримала 
її розчиненою в руці й підносила до очей. 

Коли сідала читати або писати в оздобленій килимами 
вітальні, ця нова робота на мить відвертала її думку, 
але скоро вона знову піддавалася давнішній манії. Вона 
боролась, силкувалась розважитись, думати про щось 
інше і далі продовжувати свою роботу, але даремно; 
гостре бажання дратувало її, і незабаром рука її, поки
даючи книжку чи перо, нестримно простягалась до дзер

кальця з ручкою з старовинного срібла, що лежало на 
столі. В овальній різьбленій рамці, що замикала в собі 
все її обличчя, воно здавалось образом минулого, порт
ретом минулого століття, колись свіжою, а тепер вицві
лою на сонці пастеллю. Вона довго на себе дивилась, 
потім стомлено клала дзеркальце на стіл, силкуючись 
знову взятись до роботи, але й двох сторінок не прочи
тавши, і двох десятків рядків не написавши, знову почу
вала непоборну, болісну потребу дивитись на себе, знову 
простягала руку й брала дзеркало. 

Тепер вона брала його, як обридлу, невідчепну дріб
ничку, з якою ніяк не може розстатися рука; навіть, при
ймаючи друзів, вона раз у раз у нього зазирала; вона 
мало не плакала від роздратування і, крутячи його в ру
ках, вона ненавиділа його, немов воно було живою 
істотою. 

Одного дня, доведена до розпачу цією боротьбою 
з шматком скла, вона вдарила його об стіну і ПОТРОЩИЛ8 
вщент. 

Але чоловік віддав його ПОJ18ГОДИТИ і незабаром по
вернув їй дзеркало ще яснішим, ніж раніше. Вона му
сила взяти його, подякувати і примиритись з тим, що 
воно залишиться у неї. 

Так само щовечора й щоранку, замкнувшись у своїй 
кімнаті, вона мимо власної волі ретельно и терпляче 
вивчала цю тиху й гидку руйнівну роботу. 

Лягаючи в ліжко, вона не могла спати, світила свічку, 
і з розплющеними очима думала про те, що безсоння 
й нудьга безжалісно прискорюють жахливу роботу часу, 
що швидко мчить; у нічній тиші вона слухала однома
нітне шепотіння, монотонне цокання голинника. що немов 
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шепотів 1и «іде, іде, іде», І така мука пронизувала її 
серце, що, вкрившись З головою, вона ридала з розпачу. 

Колись, як і всі люди, вона лічила роки й відзначала 
зміни, що вени приносили з собою. ЯК і всі, вона гово
рила іншим і самій собі щозими, щовесни й щоліта: 
«Я дуже змінилась за минулий рік». Але, все ще зали-· 
шаючись красивою, хоч КJpaca була в'же іншою, вона не 
турбувалась. І ось тепер, замість спокійного відчуття по
вільної ходи років, вона ра:птом збагнула й зрозуміла 
шалений біг Х'вилин. Вона стала відчувати спливання 
часу, цей невловимий біг, здатний довести до боже
вілля, якщо вдуматись в нього, цю безперервну течію 
поспішливих маленьких секунд, що точать тіло і життя 
людини. 

Після таких страждальницьких ночей вона ДОНГО 
й спокійно дрімала в теплих ковдрах до того часу, ло-ки 
ЛОКОЇвка відсло.няла завіси і розпалювала вранці камін .. 
Вона лежала стомлена в напівзабутті, немов дрімаючи, 
немов прокидаючись, і в її оціпенілому мозку знову за
роджувалась іНСТИНКТИВІНа, неВІблаганна надія, що освіт
лює і живить до останнього дня людську посмішку 
й серце. 

Тепер щоранку, встаючи з ліжка, вона почувала мо
гутнє бажання молитись, просити в бога хоч трохи по
легшення й розради. 

Вона ставала навколішки перед великим дубовим 
розп'яттям, рідкісним мистецьким твором, що Олів'є 
знайшов і подарував їй, і тим голосом душі, яким лю
дина розмовляє сама з собою, вона мовчазно зверталась 
до божественного мученика з болісним благанням. Без
тямно бажаючи, щоб бог почув її і допоміг, наївна в сво
їй скорботі, як і всі віруючі, що стоять навколішках, вона 
була певна, що він слухає її, зважає на її прохання, 
а може, й зворушується її мукою. Вона не просила 
в нього того, чого він ніколи нікому не зробив - збе
регти до смерті принадність, свіжість та грацію,- про
сила тільки трохи спокою та відстрочки. Вона повинна 
постаріти, повинна померти! Але чому ж так швидко? 
Інші жінки так довго лишаються вродливі! Чи не дозво
лить він і ЇЙ бути такою? Який же буде він милосердний, 
він, що сам стільки вистраждав, коли не лишить їй хоч 
на два-три роки решту чарів, потрібних їй, щоб по
добатись! 
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Вона не виражала цього словами, але повіряла йому 
це жалісливим зітханням у таємничому благанні своєї 
душі. 

Потім, підвівшись, сідала до туалету і, так само на· 
пруживши думку, як і молячись, бралась до пудри, по· 
мади, олівців, пуховичків та щіточок, що поновлювали 
лише на один день її штучну, крихку красу. 

VI 

Два імені можна було чути на бульварі на устах 
у всіх: «Емма Ельсон» та «Монрозе». Чим ближче до 
опери, тим частіш лунали вони. Крім того, вони так 
і кидались у вічі перехожих на велетенських афішах, ща 
були розклеєні на колонах Моріс, і у вечірньому повітрі 
носилось відчуття якоЇСь значної події. 

Важка будівля так званої «Національної Музичної 
Академії» немовби пригнулась під чорним небом і стояла 
перед натовпом пишним білястим фасадом та мармуро
вими колонами галереї; вона була освітлена, немов деко
рація, невидимими електричними вогнями. 

На майдані кінна республіканська гвардія регулювала 
вуличний рух. З усіх кінців Парижа сюди прибувала 
сила карет, де за завішеними мереживом шибками видно 
було пишноту світлих убрань та блідих облич. 

Двомісні карети й ландо низкою в'їжджали під бічні 
аркади, опинялись на мить, і з них виходили у вечірніх 
манто, оздоблених хутром, пір'ям та коштовним мережи
вом великосвітські і другі жінки - це дороге й боже· 
ственно розряджене тіло. 

Знизу доверху славетними сходами, немов якась каз
кова безперервна процесія, йшов невпинний потік при
браних, як королеви, дам, шиї та вуха яких сяяли 
блиском діамантів, а довгі сукні волочились по східцях. 

Зал почав наповнюватис.ь завчасно, бо ніхто не хотів 
пропустити жодної ноти знаменитих артистів; і в розло
гому амфітеатрі під ясним промінням електричної ЛЮСТРIі 
людська хвиля сідала з ШУМОМ та гомоном. 

З ложі на сцені, де були герцогиня, Аннета, граф, 
маркіз, Вертен та Мюзадьє, видно було тільки лаштунки, 
де балакали, бігали й кричали люди,- машиністи в блу. 
зах, добродії У фраках, актори в костюмах. Але за ве-
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летенською спущеною завісою чути було глухий гомін 
юрби, почувалась присутність маси рухливих, збуджених 
істот, хвилювання яких, здавалось, проникала крізь тка
нину й ширилось до декорацій. 

Ставили «Фауста». 
Мюзадьє рОзповІдав анекдоти про першу виставу ЦlЄl 

опери в Ліричному театрі, про холодне ставлення до неї 
публіки спочатку, що змінилось потім блискучим тріум
фом, про перших виконавців та Їхню манеру опівати 
кожну арію. Аннета, напівобернувшись ДО нього, слухала 
його з молодою, жадібною, всепоглинаючою цікавістю, 
і інколи кидала повний ніжності погляд на нареченого, 
що за кілька днів мав стати її чоловіком. Тепер вона вже 
любила його, як люблять усі наївні серця, тобто любила 
в ньому усі надії майбутнього. Сп'янілість першими свя
тами життя й палка потреба бути щасливою приму
шували її трепетати від радощів і чекання. 

А Олів'є, що бачив все і все знав, що пройшов усі 
щаблі таємної, безсилої і ревнивої любові, аж до самого 
горнила людської муки, де серце, здається, шкварчить, 
як тіло на розпеченому вугіллі, стояв у глибині ложі, 
дивлячись на них поглядом людини, засудженої на 
страту. 

Пролунало три удари, і зненацька легенький сухий 
стукіт палички диригента по пюпітру враз спинив увесь 
рух, покашлювання та розмови; потім, після хвилини 
глибокої тиші, знялися перші такти увертюри, наповнили 
зал тією невидимою і непереможною таємницею музики, 
що проймає тіло, збуджує нерви та душу поетичним 
й чуттєвим тріпотінням, вливаючи в чисте повітря, яким 
дихаєш, гучну хвилю звуків. 

Олів'є сів в глибині ложі, почуваючи скорботне зво
рушення, немов ці звуки торкались його сердечних ран. 

Та коли завіса піднялася, він знову встав і побачив 
серед декорацій кабінету алхіміка замисленого доктора 
Фауста. 

Він разів з двадцять чув уже цю оперу, знав її мало 
не напам'ять, і його увага, зразу ж покинувши п'єсу, 
перейшла на зал. йому видно було тільки невеличкий 
куток за виступом сцени, що ховав його ложу, але цей 
куток підіймався від оркестру до галереї, і він міг бачити 
qастину публіки, де було немало знайомих облич. Коло 
JpKeCTpy сиділи чоловіки у білих краватках, які здава-
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лись якимсь музеєм давно відомих осіб - тут сиділи 
світські люди, художники, журналісти, всі ті, хто завждИ 
буває там, куди всі йдуть. Він в думках відмічав і на
зивав про себе імена жінок на баЛКQlні і в ложах. Гра
финя де-Локрkт у ложі на авансцені була справді ча
рівна, а трохи далі маркіза д'Ебелен, що недавно вийшла 
заміж, вже приваблювала до себе лорнети. «Добрий по
чаток», подумав Бертен. 

Всі дуже уважно й з видимою прихильністю слухали 
тенора Монрозе, що скаржився на життя. 

Олів'є думав: «Яка дурниця! Ось Фауст, загадковий 
та величний Фауст, співає про страшну огиду до всього, 
про нікчемність всього на світі, а юрба ця стурбована 
лише одним, чи не змінився голос у Монрозе». Він став 
слухати разом з усіма і, за банальними слова,ми лібретто, 
в музиці, що збуджує в надрах душ глибокі сприйняття, 
він немов збагнув серце Фауста, яким замислив його Гете. 

Колись він читав цю поему, вважав її прекрасною, 
але вона мало його хвилювала, а ось тепер він зненацька 
відчув її незмірну глибінь, бо йому здавалось цього ве
чора, що він сам стає Фаустом. 

Анн ета, трохи схилившись над бар'єром ложі, захоп
лено слухала, а серед публіки котиВся схвальний шепіт, 
бо голос Монрозе був поставлений краще і краще звучав, 
НІж будь-коли. 

Бертен заплющив очі. Ось уже місяць, як усе, що він 
бачив, почував, все, що зустрічав у житті, він зразу ж 
якось пов'язував з своєю пристрастю. Весь світ і самОГО 
себе він віддавав на поталу цій настирливій ідеї. Все те 
прекрасне, рідкісне, все те чарівне, що він міг уявити 
собі, він зразу ж пропонував у думці коханій дівчині; 
і кожну думку свою він пов'язував з любов'ю до неї. 

Тепер в глибині його власної душі йому почувався 
відгук скарг Фауста, і у нього виникло бажання смерті, 
бажання теж покінчити з своїми болями, з у,сіма муками 
свого безрадісного кохання. Він дивився на тонкий про
філь Аннети й бачив маркіза де-Фарандаля, що сидів 
позад неї і теж поглядав на неї. Він почував себе старою, 
кінченою, пропащою людиною! Ох, нічого більше не че
кати, ні на що не надіятись, не мати навіть права ба
жати, почувати себе витиснутим,- людиною, що одер
жала відставку від життя, немов той літній урядовець, 
кар'єра якого закінчена,- яка це нестерпна мука! 
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Залунали оплески. Монрозе вже був переможцем. 
І Мефkтофель - Лабар'єр з'я,вИJВ.CЯ з-під землі. 

Олів'є, ніколи не чувши його в цій ролі, став уваж
ніший. Згадка про драматичну гру баса Обена й про 000-
кусливість баритона Фора розважила його на кілька 
Х!вилин. 

Але зненацька фраза, яку Монрозе ПРОDПівав з не
переможною силою, схвилювала його до глибини серця. 
Фауст говорив сатані: 

Я хочу скарбу над усі скарби, 
Я молодості хочу. 

І тенор з'явився в шовковій куртці, з шпагою на боці, 
в береті з пір'ям, стрункий, молодий і гарний, сяючи ма
нірною красою співака. 

Зня'вся шепіт. Він був дуже вродливий і подоба,вся 
жі:нкам. Оліаз'є, на.вла,ки, здриnнувся від розчарування, 
бо гоС'гре відчуття драматичної поеми Гете зникло при 
цій метаморфозі. Тепер перед очима його була тільки 
феєрія, повна прегар,них музичних арій, та талановиті 
актори; він слухав тільки їхні голоси. Цей чоловік у кам
золі, цей гарний, спі'вучий хлопець, що показував свої 
лиТ!ки та ноти, не подобався йому. Це не був справжній, 
непоборний і зловісний лицар Фауст, що мав спокусити 
Маргариту. 

Він знову сів, і фраза, яку допіру чув, ОПЛИВЛа йому 
на пам'ять: 

я хочу скарби над усі скарби, 
Я молодості хочу. 

Він шепотів її крізь зуби, сумно наспівуючи у гли
бині душі і не зводячи очей з Аннетиної білої шиї, я'ка 
появлялась на чотирикутному лросвіті ложі, почував на 
собі всю гіркість цього нездійсненного бажання. 

Але Монрозе кінчив перший акт так досконало, ЩО 
в залі вибухли бурхливі оплески. Кілька хвилин оплески, 
стукіт та вигуки лунали в залі, немов гроза. У всіх ло
жах жінки плескали рука.ми в рукавичках, а чоловіки, 
стоячи позад них, кричали й били в долоні. 

Двічі піднімалась і опускалась завіса, а оплески не 
стихали. Коли і втретє вона опустилась, відділяючи 
публіку від сцени та внутрішніх лож, герцогиня й Аннета 
все ще аплодували якийсь час, і на подяку їм тенор 
окремо, легенько й скромно вклонився. 

169 



- О, він побачив нас! - сказала Аннета. 
- Який чудовий артист! - скрикнула герцагиня. 
А Бертен, нахилившись вперед, з невиразним пачут

тям обурення й зневаги дивився, як прославлений ак
тор ішов за лаштунки, трохи хитаючись і тягнучи ногу, 
упершись в бік рукаю, у застиглій пазі театрального 
героя. 

Заговорили про нього. його успіхи ужінак нарабили 
не менше шуму, ніж йаго талант. Він виступаuз в усіх 
сталицях, давадячи до екстазу жінак, які, наперед знаючи 
його чаріlвнkть, пачували, що їх серця б'ються приска
рено. Проте він, як казали, мало цікавився цим сенти
ментальним безумствам і задовольнявся музичними трі
умфами. Мюзадьє, в присутності АНJНети висловлюючись 
якамага обережніше, розповідав про життя цього врод
ливого співака, а герцагиня захаплено казала, ща ра
зуміє й схвалює весь захват, який він може навіяти, 
бо він їй здавався дуже спокусливим, гарним, визнач
ним і надзвичайно музикальним. Вона кінчила, смію
чись: 

- Та й як можна устаяти перед таким голосом! 
Олів'є обурився і став різко заперечувати. Він зо

всім не розумів, як можна захоплюватись Я!кимсь коме
діантом, цим вічним тлумачем чужих типів, цим примар
ним уасобленням видуманих мрією людей, цим размальо
ваним манекенам, цим опівнічником, що кажнога вечара 
за пев'Ну плату грає нову роль. 

- Ви заздрите їм,- сказала герцагиня.- Всі ви, 
світські люди й худо>юники, I1ні'Ваєтесь на акторів, бо 
вони користуються більшим успіхом, ніж 'ВИ. 

Патім спитала у Аннети: 
- Слухай, мала, ти ще тільки входиш у життя й на 

все ди'вишся здоровими ачи.ма, як, на тваю думку, цей 
тенор? 

Аннета переконано відповіла: 
- Мені здається, ща він дуже гарний. 
Три дз'ВіlНКИ сповістили про початок другого акту, і за

віса піднялась, відкриваючи сільське свято. 
Вихід Ельсон був чудовий. Ії голос теж, здавалось, 

набув більшої сили, і вона воладіла ним більше 'Впевнено, 
ніж раніше. Вона справді стала великою, прекраснаю, 
видатною співачкою, слава якої дорівнювала славі Біс
марка та Лесепса. 
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Коли Фауст кинувся до неї, коли промовив до неї об
ворожливим голосом ЦЮ повну надзвичайного чару 
фразу: 

Дозвольте ласкаво, вродлива панно, 
Вам руку подати і вас провести 

і коли білява, така гарна, та,ка зворушлива Маргарита 
відповіла йому: 

Не панна Я, і не вродлива, пане, 
І ласки вашоі не потребую Я,-

весь зал був охоплений безмежним тремтінням від на
солоди. 

Коли завіса впала, знявся страшенний галас, а Аннета 
та·к довго плескала, що Бертену хотілося схо[[ити її за 
руки, щоб вона перестала. його серце краялось від нової 
муЮІ. Під час всього антракту він мовча,в: настирлива 
його думка переслідувала нена'висного співака навіть за 
лаштунком, бо той ПlривіtВ В таке захоплення ЦЮ дівчину, 
а тепер знову мастить собі щоки білилами в своїй вби
ральній. 

Поті-м завіса піднялась, почалась дія в саду. 
І зразу ж якась любовна гарячка охопила зал, бо ні

коли ще не було таких виконавці;в цієї ніжної, подібної 
до подиху поцілунків, музики. Це були вже не славетні 
артисти, Монрозе та Ельсон, а дві істоти із ідеального 
світу, та й не істоти, а тільки два голоси: вічний голос 
чоловіка, що любить, вічний голос жінки, що поступаєть
ся, і в їхньому опіві бриніла вся поезія людського ко
хання. 

Коли Фауст заспівав: 
«О дай же, дай мені на личко твоє надивитись», в зву

ках, що злетіли з його уст, почувалась таке обожню
ваННЯ,за~ват і благання, що бажаtННя любити справді 
сколихнуло на мить усі серця. 

Олів'є пригадав, що сам наспівував це речення в Рон
сьєрському парку під вікнами замка. досі воно здавалось 
йому трохи банальним, а тепер просилось йому на уста, 
як останній кри,к ПРИС'J1расті, як останнє благання, як 
остання надія і ласка, на яку він міг сподіватись у цьому 
житті. 

Далі він нічого не слухав і нічого не чув. Нестерпні 
ревнощі охопили його, бо він побачив, що Аннета піднесла 
хусточку ло очей. 
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Вона плакала! Отже, серце її прокида.'ІОСЬ, займалось, 
хвилювалось, сердечко жінки, ЩО нічого ще не відала. 
Тут, так близько від нього, зовсім не думаючи про нього, 
вона відчула страшну силу любові над людьми, і це 
відчуття, це натхнення навіяв їй нікчемний комедіант
співак. 

Ох, він не гнівався вже на .мар:кіза де-Фара:ндаля, ІНа 
цього дурня, що нічого не бачив, не знав і не тямив! Але 
як він проклинав чоловіка у вузькому трико, що запа
лював душу цієї молодої дівчини! 

Йому хотілось кинутись до неї, як кидаються до того,, 
що ось-ось потрапить під кінські копита, схопити її за 
руку, павести, потягти її й сказати: «Ходімо звідси, хо
дімо, благаю вас!» 

ЯК вона слухала, як трепетала! І як він стражда~! 
Він уже й раніше страждав, але не так жорстоко! ВІН 
пригадав це, бо всі ревниві болі поновлюються, як розво
рушені рани. Було це спочатку в Ронсьєрі, коли вони 
вертались з кладовища, коли він Вlперше відчув, що вона 
вислизає від нього, що він не має над нею ніякої сили, 
над діIВЧИНКОЮ, непокірною, як молода тварина. Але там, 
коли вона дратувала його, відбігаючи рвати квітки, він 
почував тільки грубе бажання спинити її пориви, затри
мати коло себе її тіло,- а ТЄlПер тікала сама душа ЇЇ, 
невловима душа. Ах, тепер він з:нову зазнав того гри
зучого роздрату,вання, яке він почував уже не раз від 
всіляких дрібних, ледве помітних ударів, ЩО ніби ли
шають у закоханих серцях невигойні рани. Він пригаду
вав увесь болісний гніт дрібних ревнощів, що деіНЬ у день 
падали на нього. Щоразу, як вона ЩОСЬ відзначала, лю
била, чогось бажала, чимсь захоплювала,сь, він ревнува'в 
ЇЇ, ревнував непомітно, але постійно до ,ВСЬОІГО, ЩО заби
рало ча'с і погляди, ЩО викликало у,вагу, радість, подив 
і захват Аннети, бо все це її трохи від нього відбирало. 
Ревнував її до всього, ЩО вона робила без нього, до 
всього, чого він не знав, до її виїздів, до читання, до 
всього, що їй хоч трохи подобалось, ревнував до поране
ного в Африці героя-офіцера, яким Париж цілий тиждень 
цікавився, до автора прославленого романа, до невідо
мого поета, якого вона не бачила, але вірші чула від 
Мюзадьє, нарешті, до всіх чоловіК!і'в, яких хвалили пєр,ед 
нею, хоча б в наwба,нальніших виразах, бо коли любиш 
жінку, то не можна залишатись байдужиІМ, коли вона 
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думає про кого-небудь Ha~iTЬ з ПОВЄірХОВОЮ ціка'вістю. 
В серці того, хто любить, ~инИ!кає тоді владна потреба 
бути для неї єдиним у світі. Він хотів, щоб вона нікого 
іншого не бачила, не 3ІНала й не цінила. Тільки вона ро
бить рух, щоб обернутись і глянути на когось, чи пізнати 
когось, хочеться заступити її погляд собою, і коли не 
можеш одвернути його чи цілком поглинути, тоді страж
даєш до глибини душі. 

Так страждав Олі'в'є, дивлячись на цьо,го співака, 
що, здавалось, сіяв і пожинав любов у залі опери, і на 
всіх обурюва'ВСЯ за тріумф тенора - на жінок, що в за
Jшаті позастигали в ложах, на дурнів-чоловіків, що ро
били апофеоз цьому фертикові. 

Артист! Вони називають його артистом, великим аір
тистом! І цей блазень, що тлумачить чужі думки, кори
стується таким уопіхом, яким не іКОРИСТУ'вався і сам 
авторІ Ох, ось де справедливість і розум світських людей, 
цих претензійних неукі'в-аматорів, для яких все своє 
життя працюють майстри людського мистеЦ'І1ва! Він чув 
Їхні оплески й крики, бачив Їхнє захоплення, і та давня 
ворожkть, ЩО завжди жеlвріла в його пихатому ІЙ гор
дому серці вискоч'ки, розпалювала,сь, оберталась у ша
лену лють проти цих дурнів, rвceMoГYTHix тільки по праву 
народження й багатства. 

До кінця вистави він мовча'в, терзаючись цими дум
ками, потім, коли вщух ураган прикінцевого ентузіазму, 
він подав руку герцогині, а .маркіз в цей час взя~ під 
руку Аннету. Вони зійшли великими сходами серед хвилі 
жінок та чоловіків, у цьому чудовому й новільному ка
скаді голих плечей, пишних суконь та чорних фракі,в. 
Потім герцогиня, дівчина, батько її та маркіз сіли разом 
у ландо, а Олі'в'є Бертен лишився самз Мюзадьє на май
дані біля опери. 

Зненацька він відчу~ до нього якусь прихильність, чи 
вірніше, той природний потяг, що відчу Баєш до земляка, 
якого зустрів в далекому краї, бо тепер він почував себе 
загубленим в цьому чужому, байдужому зборищі, а з 
Мюзадьє він .міг ще поговорити про Аннету. 

То ж він узяв його за руку. 
- Ви ж додому не зразу? - сказав він.- Погода 

гарна. Пройдімось. 
- З великим задоволенням. 
Вони пішли до цер~и св. Магдаліни серед нічної 
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юрби, в тому короткому бурхливому хвилюванні, що ви
рує на булwарах пі'CJIЯ виходу з театрів. 

В голові у Мюзадьє було повнісінька злободенних 
новин і тем, які Вертен називав «денним меню», і він 
пролив своє К'расномовство на дві-три теми, що цікавили 
його найбільше. Художник ішов з ним під руку, але не 
слухав його, впевнений, що зараз наведе його на роз
мову про неї, і нічого навколо себе не бачив, замкнув
шись у своїй любові. Ішов, виснажений ревнощами, не
мов після падіння звисока на твердий грунт, пригнічений 
впевненkтю, що на світі йому вже нема чого робити. 

Так він буде мучитися, дедалі більше, без жодної 
надії. Минатимуть один по одному безрадісні дні, і він 
здалеку споглядатиме, як живе вона, щаслива, любима 
і сама, певно, любить. Коханець! Може, у неї теж буде 
коханець, як був і в її матері. Він почував у собі таку 
безліч різноманітних та складних джерел страждання, 
такий приплив лиха, стільки неминучої муки, почуван 
себе таким пропащим, засудженим на неймовірну агонію, 
що не Mk припустити, щоб хтось коли-небудь MЇIr стра
ждати більше за нього. І він подумав зненацька про ди
тячі вигадки поетів, про марну Сізіфооу працю, фізичну 
спрагу Тантала, шматоване серце ІПрометея. О, коли б 
вони заглянули, коли б порилИіСЬ У безтямній любові 
стар-ого чоловіка до молодої ді:вчини, як зуміли б вони 
висловити нестерпні затаєні муки людини, що не здобуде 
вже кохання, муки марного бажання і,- що страшніше 
дзьоба яструба - біляву голівку, що терзає серце старої 
людини. 

Мюзадьє продовжував говорити, і Вертен спинив його, 
пробурмотівши майже мимоволі під владою настирливої 
думки: 

- Аннета сюгодні була чарівна. 
- Еге ж, чарівна ... 
ЩОб Мюзадьє знову не вернувся до перерваної теми 

розмови, художник додав: 

- Вона вродливіша, ніж була її мати. 
Той неуважно підтвердив, сказавши кілька разів, по

спіль: «так ... так .. так ... », але розум його ще не опи
нявся на цій новій думці. 

Намагаючись звернути його увагу на цю думку, 
Олів'є вдався до хитрощів, зацікавивши Мюзадьє най
улюбленішою ним темою! 
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- у неі після весілля буде один з найперших салонів 
у Парижі,- сказав він. 

Цього було досить, щоб інспектор образотворчих ми· 
стецтв, як справжня світська людина, почав., як знавець 
своєї оправи, міркувати про те становище, що посяде 
у вищому французькому суспільстві маркіза де-Фар ан· 
даль. 

Бертен слухав його й уявляв Аннету у великій, за· 
литій овітлом вітальні серед жінок та чоловіків. Це ви· 
диво знову розбуркало його ревнощі. 

Тепер вони йшли вгору по бульвару Мальзерб. Прохо. 
дячи повз будинок Гільруа, художник підвів очі. У вікнах 
між щілинами занаlВісок, здавалось, блищало світло. 
Иому спало на думку, що герцогv.ню з небожем, мабуть, 
запросили на чашку чаю. Серце його стиснулось від люті 
й жорстокої муки. 

Він стискував увесь час руку Мюзадьє і часом роз· 
ворушував якимсь запереченням його думки про май· 
бутню молоду маркізу. І від цього банального голосу, 
що говорив про неі, її образ миготів круг них у нічній 
тиші. 

Коли вони прийшли на вулицю де-Вільє, де мешкав 
художник, Бертен спитав: 

Зайдете? 
- Ні, дякую. Пізно вже, треба опати. 
- Ну, зайдіть на півгодинки, побалакаємо ще. 
- Ні, справді. Пізно дуже. 
Від думки лишитися самому після потрясіння, що він 

оце зараз знову пережив, душа Олів'є наповнила,сь жа· 
хом. У нього є співбесідни'к, і він його затримає. 

- Та зайдіть же, виберете якийсь етюд, що я давно 
вже збираюсь вам подарувати. 

Знаючи, що в художників не завжди буває настрій 
робити подарунки і що пам'ять на обіцянки у них коротка, 
Мюзадьє вхопився за це. ЯК інспектор образотворчих мис· 
тецтв, він зумів зібрати цілу картинну галерею. 

- Зайду,- сказав він. 
Вони ввійшли. 
Розбуджений лакей приніс ім грог, і розмова якийсь 

час точилась про живопис. Бертен показував етюди й про
сив Мюзадьє взяти собі той, який йому більше сподо
бається, а Мюзадьє вагався, 60 йому 3aJВажало газове 
освітлення, при я,кому 'він плутав юни фарб. Зрештою 
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вибрав гурт Дїrвчаток, ЩО скачуть через мотузку на троту
арі, і майже зразу ж забажав іти, взявши подарУІНОК. 

Я пришлю вам його,- сказав художник. 
- Ні, я краще заберу його й полюбуюсь на нього, ля

гаючи спати. 

Нічим не можна було його затримати, і Олів'є Бер
тен мюву лишився сам у своєму помешканні, цій в'язниці 
його спогадів та болісного хвилювання. 

Коли другого ранку слуга приніс чай та газети, то по
бачив, що господар його сидить на ліжку такий блідий, 
що він злякався. 

- Ви нездужаєте, пане? - спитав він. 
- Нічого, просто голова болить. 
- Чи не накажете піти за ліками? 
- Ні. ЯК надворі? 
- Дощ, пане. 
- Гаразд. Ідіть. 
Поставивши, як звичайно, на столик чайний прибор та 

поклавши газети, лакей вийшов. 
Олів'є взяв «Фігаро» й розгорнув. Передова назива

лась «Сучасний живопис». Це була палка похвала чоти
рьом чи п'ятьом молодим художникам, що справді воло
діли даром колориту і зловживали ним ради ефекту, 
намагаючись видавати себе за революціонерів і геніаль
них новаторів в мистецтві. 

ЯК і всі представники старшого покоління, Бертен обу
рювався на цих нових пришельців, обурювався їхньою 
нетерпимістю, заперечував Їхні теорії. Отже, читати стат
тю він почав уже з зародками гніву, що так швидко 003' 
новує знервооане серце; потім, подивившись униз, він по
мітив своє ім'я, і кілька слів у кінці якогось речення вра
зили його, мов удар кулаком у груди: «застаріле мис
тецтво Олів'є Бертена» ... 

Шн завжди був чутливий до критики та похвали, але 
в глибині душі, незважаючи на ?аконне марнолюбетво, 
більше страждав від зневаги, ніж радів від похвали, бо 
сам не був впевнений в собі через вічні вагання. Проте 
раніше, за часів тріумфу, він у густому диму кадильниць 
забував про уколи шпильок. Тепер, при невпинному зро
станні нових художників і нових цінителів мистецтва, 
похвали ставали рідші, а лайка дошкульніша. Він почу
вав, що перейшов до загону старих таJІанОІВИТИХ худож
ників, яких молод.ь не визнає за вчителів, і бувши не 
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тільки розумним, а й проникливим, страждав тепер від 
найменших натяків так само, як і В'ід одвертих нападів. 

Проте ніколи ще його самолюбство художника не 
діставало такої криваlВОЇ раlНИ. Він задиха'вся і ще раз 
перечитав статтю, щоб зрозуміти її в найменших подро
бицях. Кількох товаришіlВ і його викидали до кошика 
образливо й роз'в'язно, і він підвівся з ліжка, шепочучи 
слова, що лишились у нього на у,стах: «застаріле мистец
ТВО Олів'є БертЄ!на». 

Ніколи ще він не почував такого розпачу, такого при
гнічення, та:кого відчуття, що ніби настає кінець всій його 
фізичній та духовній істоті, ніколи не поринав у таку без
утішну душевну тугу. До другої години він сидів у кріслі 
коло каміна, простягнувши до вогню ноги, не маючи сили 
ворухнутись чи щось робити. Потім У нього з'явилась по
треба заспокоїтись, потиснути віддані руки, побачити вірні 
очі, потреба в тому, щоб його пожаліли, допомогли йому, 
потреба в ласкавих й дружніх словах. І, як :;!аВЖДИ, він 
пішов до графині. 

Коли він зайшов, Аннета була сама у вітальні, стоячи 
до нього спиною й швидко пишучи адресу на якомусь 
листі. На столі коло неї лежала розгорнута «Фігаро». Бер· 
тен побачив разом і дівчину і газету, і він розгублено зу
пинився, не сміючи далі ступити! О, якщо вона прочитала! 
Вона обернулась, але заклопотана всякими жіночими 
справами, квапливо сказала йому: 

- А, добридень, пане художнику! Вибачте, що по
кидаю вас. Швачка чекає мене нагорі. Розумієте ж, швач
ка перед весіллям, це важлива справа. Зараз пришлю 
ва'М маму, що сперечається й розважає мою художницю. 
Коли вона потрібна буде, я знову її покличу на декілька 
хвилин. 

І вона вийшла майже бігом, підкреслюючи, що їй ні
коли. 

Ця раптова втеча без жодного приязного слова, без 
жодного прихильного погляду на нього, що так ... так лю
бив ЇЇ, зовсім пригнітила його. Тоді очі його знову спини
лись на «Фігаро», і він подумав: «Вона прочитала. З мене 
глузують, мене заперечують. Вона вже не вірить в мене. 
Я вже для неї ніщо». 

Він ступив два кроки до газети так, як підходять до 
людини, щоб дати їй ляпаса. Потім подумав: «Може, вона 
й не читала. Вона та'ка заклопотана сьогодні. Але про це, 
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безперечно, розмовлятимуть при ній за обідом, і ЇЙ одна
ково схочеться прочитати цю статтю». 

Якось мимоволі, майже несвідомо, він схопив цю га
зету, згорну:в її, зібгав і швидко, як злодій, сховав у 
кишеню. 

Ввійшла графиня. lПобачивши синяве, перекошене 
обличчя Олів'є, вона догадалась, що його муки дійшли 
до краю. 

Вона кинулась до нього з поривом, з усім поривом 
своєї бідної і змученої душі, свого бідного, теж розбитого 
тіла. !Поклавши йому руки на плечі й подивившись йому 
прямо в очі, вона промовила: 

- О, який ви нещаоо:ий! 
На цей раз він уже не заперечував і, задихаючись від 

спазм, пробурмотів: 
- Так ... Так ... Так! .. 
Вона відчула, що він зараз заридає, і повела його 

в темний куток вітальні, до двох крісел, що стояли за не
великою ширмою з старовинного шовку. Там вони сіли, 
за цією тонкою, вишитою стіною, в сірому сутінку дощо
вого дня. 

Глибоко жаліючи його, страждаючи від цього горя, 
вона сказала: 

- ЯК ви мучитесь, мій бідний Олів'єl 
Він покла'В свою сиву голову їй на плече. 
- Більше, ніж ви думаєте! - сказав він. 
Вона так сумно прошепотіла: 
- О, я це 3ІНала. Я нсе почувала. Бачила, як !ВОно 

зароджувалось і росло. 
Він відповів, ніби вона обвинувачувала його: 
- Я не винен, Ані. 
- Знаю ... І не дорікаю вам ... 
І, обернувшись трохи, ніжно торкнулась устами очей 

Олів'є, де відчула гіркі сльози. 
Вона здригнулась, немов випила краплю відчаю, і по-

вторила кілька разів: 
- Ох, бідний друже ... бідний друже ... бідний друже ..• 
Потім, трохи помовчавши, додала: 
- Наші серця в цьому винні, бо вони не постаріли. 

Який вогонь почуваю я в своєму І 
Він спробував говорити, але не міг, бо тепер душили 

його ридання. Пригортаючись до нього, вона відчула су
дорожне колихання його груд.еЙ. Толі егоїстична любовна 
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туга, що так довго точила ЇЇ, знову її охопила, і вона про
мовила з тим несамовитим виразом, який свідчить про 
страшні муки: 

- Боже, як ви любите її! 
Він ще раз признався: 
- О, так, я люблю її! 
Вона подумала хвилину і спитала: 
- А мене, мене ви ніколи так не любили? 
Він нічого не заперечував, бо переживав одну з тих 

хвилин, коли кажуть всю правду, і відповів: 
- Ні, я тоді був надто молодий. 
Вона здивувалась: 
- Надто молодий? Чому? 
- Бо життя було надто гарне. Тільки в наші літа 

можна любити до самозабуття. 
Вона спитала: 
- А почуваєте ви коло неї те саме, що й коло мене 

почували? 
- Так і ні ... а проте, це майже те саме. Вас я любив 

так, як тільки можна любити жінку. І її люблю так, як 
вас, бо вона - це ви; але любов ця стала чимсь непобор
ним, згубним, чимсь таким, що сильніше за смерть. Я на
лежу їй так, як палаючий будинок належить вогню! 

Вона відчула, що подих ревнощів висушив в ній жа
лість, і вона сказала втішливим тоном: 

- Бідний друже! Через кілька днів вона одружиться 
й поїде. Ви одужаєте, певно, не бачачи її. 

Він похитав головою. 
- О, я пропав, пропав! 
- Та ні, ні! Три місяці не бачитимете її. Цього до-

сить. Досить же було вам трьох місяців, щоб полюбити 
її так, як мене, яку ви знаєте дванадцять років. 

Тоді він став благати її в своїй безмежній тузі: 
Не покидайте мене, АніІ 
Що ж я можу, друже? 
Не покидайте мене самого. 
Я навідуватиму вас, скільки ви схочете. 
Ні. Краще я тут буду, скільки можна. 
Коло неї будете? 
І коло вас. 

- Вам не треба бачитись з нею перед весіллям. 
- О Анil 
- Або хоч дуже рідко. 

179 



- А сьогодні можна лишитись? 
- Ні, в такому стані не можна. Вам треба розважи-

тись, піти ,!!;О клубу, до театру, куди-небудь, тільки не ли
шатись тут. 

- Я прошу вас. 
- Ні. Олів'є, це неможливо. Крім того, на обіді в мене 

будуть люди, присутність яких знову вас роз~вилює. 
Герцогиня? І ... він? 
Так. 
Та я ж цілий вечір вчора провів з ними. 
Це й видно! Тому ви й гарний такий сьогодні. 
Обіцяю вам бути опокійним. 
Ні, це неможливо. 

- Тоді я йду. 
- Чому ж так швидко? 
- Хочу походити. 
- Гаразд, ходіть багато, до ночі ходіть, поста райтесь 

смертельно втомити себе, потім лягайте спати! 
Він підвівся. 
- Прощайте, Ані. 
- Прощайте, любий. Завтра вранці провідаю вас. Хо-

чете, щоб я знову робила велику необережність, як ко
лись, та вдавала ніби снідаю вдома о дванадцятій, а 
справді, щоб я у вас снідала о чверть на другу? 

Так, дуже хочу. Ви добра. 
Бо люблю вас. 
Я теж вас люблю. 
О, не згадуйте про це. 
Прощайте, Ані. 

- Прощайте, любий. До завтра. 
- Прощайте. 
Він поцілував її руки, потім поцілував її в скроні, по

тім у куточок уст. Тепер очі його були сухі, вигляд; рішу
чий. Ідучи, він обняв ЇЇ, пригорнув всю до себе, і припав
ши устами до її чола, немов пив, 'вдиха,в від неї всю лю
бов, яку вона почувала до нього. 

І швидко пішов, не обертаючись. 
Лишившись сама, вона впала на стілець і заридала. 

Так сиділа б вона до ночі, коли б Аннета зненацька за 
нею не прибігла. 

Шоб мати час витерти почервонілі очі, графиня ска
зала їй: 
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- Мені треба написати кілька слів, дитино моя. Іди, 
я зразу ж буду. 

До вечора вона мусила клопотатись важливою спра
вою посагу. 

Герцогиня з небожем обідали в Гільруа по-родинному. 
Тільки-но вони сіли до столу, розмовляючи про вчо
рашню виста'ву, як увійшов слуга з трьома величезними 
букетами в руках. 

Пані де-Мортмен здивувалась. 
- Боже мій, що це таке? 
Аннета скрикнула: 
- О, які гарні! Хто ж це міг нам прислати? 
Мати відповіла: 
- Певно, Олів'є Бертен. 
Вона не переставала думати про нього після того, як 

він пішов. Він видався їй таким похмурим, таким трагіч
ним, вона так ясно бачила його безпорадне лихо, так 
гостро почувала в собі відбиток його туги, так ніжно й 
глибоко любила його, що її серце стискалось від зловіс
ного передчуття. 

В кожному букеті, справді, знайдено картки від худож
ника. На кожнїЙ BilН ІНаписав олІвцем імена графині, гер
цогині та Аннети. 

Пані де-Мортмен спитала: 
- Чи не занедужав ваш друг Бертен? Вчора в нього 

був кепський вигляд. 
І пані де-Гільруа відповіла: 
- Так, він трохи турбує мене, хоч і не скаржиться. 
Ії чоловік додав: 
- О, з ним те, що й з нами всіма - старіє. Навіть 

дуже старіє. Загалом мені здається, що старі парубки під
даються зразу. Вони с'коріше занепадають, ніж ми. Він, 
справді, дуже змінився. 

Графиня зітхнула: 
- Це правда! 
Фарандаль зненацька перестав шепотітись з Аннетою 

й сказав: 
- В сьогоднішньому «Фігаро» є дуже неприємна для 

нього стаття. 

Всякий напад, всяка критика, вся'кий неоприятливий 
натяк на хист її друга обурював графиню: 

- 0,- сказала вона,- таким видатним людям, як 
Бертен, можна не звертати у.ваги на такі гидоти. 
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Гільруа здивувався: 
- Стривайте, неприємна для Олів'є стаття, а я не чи

тав її. На котрій сторінці? 
Маркіз з'ясував йому: 
- На першій, передова, під назвою: «Сучасний живо-

пис». 

І депутат перестав дивуватись. 
- Зрозуміло. Я не читав її, бо вона про живопис. 
Всі посміхнулись, знаючи, що крім політики та сіль

ського господарства пан Гільруа нічим більше не ціка
виться. 

Потім розмову опрямували на інші теми, аж поки всі 
перейшли до вітальні пити каву. Графиня не слухала, на
силу відповідала, бо думка, що робить зараз Олів'є, не 
давала їй спокою. Де Івін? Де обідав? Де блукає він зараз 
із своїм невигойним серцем? Тепер вона болісно кая
лась, що відпустила його й не лишила в себе, і уявляла, 
ЩО він тиняється по вулицях, сумний, безпритульний, 
самотній, тікаючи від свого горя. 
Аж поки не поїхала герцогиня з небожем, вона мов

чала й мучилась невиразним та забобонним страхом, по
тім лягла в ліжко й лежала, не стуляючи очей, і думала 
про нього в темряві. 

Минуло дуже багато часу, аж ось їй почувся дзвінок 
У передпокої. Вона затремтіла, сіла й слухала. І вдруге 
дзвінок задзвонив у нічній тиші. 

Вона схопилась із ліжка й щосили натиснула на 
кнопку електричного дзвоника, щоб розбудити покоївку. 
Потім із свічкою в руках побігла до передпокою. 

- Хто там?- опитала вона, не відчиняючи двері. 
Незнайомий голос відповів: 

Це лист. 
Від кого лист? 
Від лікаря. 
Якого лікаря? 
Не знаю, тут про нещастя. 

Не вагаючись, вона розчинила двері й побачила візни
ка в клейончатому капелюху. Він тримав у руках листа 
й подав Їй. Вона прочитала: «Дуже спішно. Панові гра
фу де-Гільруа». 

Рука була не3ІНзЙома. 
- Зайдіть, голубе,- сказала вона.- Сядьте й поче

кайте. 
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Біля чоловікової кімнати 11 серце та'к почало битись, 
що вона не могла його покликати. Вона постукала в двері 
овічником. Граф спав і не чув. 

Тоді вона почала нетерпляче, нервово бити ногою в 
двері, і сонний голос спитав: 

- Хто там? Котра година? 
Вона відповіла: 
- Це я. Хочу передати вам негайного листа, що при-

ніс візник. Якийсь випадок. 
Він пробурмотів із-за занавіски: 
- Почекайте, встаю. Зараз. 
Через хвилину він вийшов У халаті. Ту ж мить при

бігли два лакеї, розбуджені дзвінками. Вони були спан
теличені, приголомшені, побачивши в їдальні неанайомо
ГО, щО сидів на стільці. 

Граф узяв листа й крутив його в руках, бубонячи: 
- Що воно? Не розумію. 
Вона гарячково сказала: 
- Та прочитайте ж! 
Він розірвав конверт, розгорнув папір, скрикнув пере

лякано й спантеличено глянув на дружину. 
- Що таке, боже мій? - спитала вона. 
Він так хнилювався, що ледве міг говорити й насилу 

пробурмотів: 
- О, велике нещастя! .. Велике нещастя! .. Бертен по-

трапив під карету. 
Вона крикнула: 
- Помер! 
- Ні, ні,- сказав він.- Прочитайте самі. 
Вона вирвала з його рук листа, що він подав, про

читала: 

«Пане, сталося велике нещастя. Нашого друга, сла
ветного художника Олів'є Бертена збив омнібус і пере
їхав його колесом. Не можу ще нічого сказати про мож
ливі наслідки цього нещастя,- воно може бути й не 
серйозне, але так само може привести до фатального кінця. 
Пан Бертен дуже просить Вас і благає графиню приїхати 
до нього негайно. Сподіваюсь, пане, що графиня й Ви лас
каво не відмовитесь виконати бажання нашого спільного 
друга, що, може, не доживе й до ранку. 

доктор де-Рівіль». 
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Графиня дивилась на чоловіка широкими, нерухомими, 
повними жаху очима. Потім зненацька її мов електрикою 
пронизала та мужність, що іноді обертає жінку в годину 
лиха в найхоро6рішу з усіх живих істот. 

Вона звернулась до покоївки: 
- Швидше, одягатись! 
Та спитала: 
- Що пані надіне? 
- Байдуже, що хочете. 
- Жак,- додала вона зразу Ж,- будьте готові через 

п'ять хвилин. 
В глибокому зворушенні, ідучи до своєї кімнати, вона 

побачила візника, що й досі чекав, і спитала: 
Екіпаж з вами? 

- Так, пані. 
- Гаразд, зараз поїдемо. 
Потім побігла в кімнату. 
Поспішаючи, поривчастими рухами безумної жінки, 

застібуючи гаплики, зав'язуючи тесьми, вона як попало 
одягала одежу, потім абияк зібрала й скрутила перед 
дзеркалом волосся, дивлячись,- і не думаючи тепер про 
це,- на своє бліде обличчя й похмурі очі. 

Накинувши на плечі манто, вона побігла до кімнати 
чоловіка, що ще не був готовий. 

- Ходімо,- сказала вона,- подумайте, що він може 
померти. 

Спантеличений граф пішов за нею, спотикаючись, ма
цаючи ногами темні сходи, намагаючись знайти східці та 
не впасти. 

Приїхали вони швидко й мовчки. Графиня так трем
тіла, що аж цокотіла зубами, і крізь шибки дивилась на 
газові ріжки, завуальовані дощем. Тротуари блищали, 
бульвари були пустинні, ніч була зловісна. Коли під'їхали, 
двері до приміщення художника були незамкнуті, швей
царська освітлена й порожня. 

Вгорі на сходах назустріч Їм вийшов лікар де-Рівіль, 
низенький і кругленький чоловік із сивиною, дуже охай
ний і дуже ввічливий. Він низько вклонився графині, потім 
подав руку графові. 

Вона спитала його, задихаючись, немов піднімаючись 
по сходах, зовсім вибилась із сил: 

Ну, як, доктор? 
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- Що ж, пані, гадаю, що це не так серйозно, як мені 
зразу здалося. 

Вона скрикнула: 
- Він не помре? 
- Ні. Принаймні я та!к думаю. 
- Ви ручаєтесь? 
- Ні. Я тільки сподіваюсь, що це проста контузія оче-

ревини, без внутрішніх пошкоджень. 
Що ви називаєте пошкодженнями? 
Розриви. 
Звідки ви знаєте, що їх немає? 
Гадаю так. 
А коли вони є? 
О, тоді це серйозно. 

- Може вмерти? 
-- Так. 
- Дуже швидко? 
- Дуже швидко. За кілька х'в.илин або й сек)'ІНД. Та 

заспокойтесь, пані, я певний, що він через лва тижні 
видужає. 

Вона слухала дуже уважно, щоб все знати й зрозуміти. 
Знову спитала: 
- Які ж можуть бути У нього розриви? 
- Розрив в печінці, наприклад. 
- Це дуже небезпечно? 
- Так ... але дуже дивно було б, коли б тепер сталось 

ускладнення. Ходімо до нього. Це підбадьорить його, бо 
він вас дуже нетерпляче чекає. 

Зайшовши до кімнати, вона передусім побачила бліде 
обличчя на білій подушці. ЙОГО освітлювало кілька сві
чок та вогонь з KalМiHa, підкреслюючи риси профілю в 
густих тінях; на цьому СИінявому обличчі графиня поба
чила очі, що дивились на неї, коли вона увійшла. 

Вся відважність її, енергія та рішучість зразу підупали, 
так нагадувало мерця це запале, перекошене обличчя. 
Ось чим, ось яким привидом став той, кого вона допіру 
бачилаl 

Вона ледве чутно прошепотіла: «Ох боже мій!» і піді
йшла до нього, тремтячи від жаху. 

Він спробував посміхнутись, щоб заспокоіти ЇЇ, і гри
маса від цієї спроби була страшною. 

Ставши коло ліжка, вона тихо поклала· свої руки на 
руки Олів'є, витягнуті вдовж тіла, й пробурмотіла: 
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- Ох, бідний друже! 
- Це дрібниці,- відповів він тихо, не ворухнувши 

головою. 

Тепер вона дивилась на нього, вражена цією зміною. 
Він був такий блідий, що, здавалось, і краплини крові 
не мав під шкірою. його щоки немов провалилися, а очі 
так позападали, немов їх хтось затягнув всередину. 

Він бачив жах своєї приятельки й зітхнув: 
- Гарний же я тепер. 
Вона спитала, не зводячи з нього пильного погляду: 
- ЯК це сталося? 
Він говорив через силу, і по його обличчю часом пере

бігали нервові судороги. 
- Я не дивився круг себе ... думав про інше... зовсім 

про інше ... ох! .. Ось ... якийсь омнібус збив мене й переїхав 
через живіт ... 

Слухаючи, вона немов бачила, як трапилось це He~ 
щастя, й спитала, проймаючись жахом: 

- І кров була? 
- Ні, у мене тільки ушиб ... мене трохи пом'ято. 
Вона спитала: 
- Де це трапилось? 
Він тихо відповів: 
- Точно не знаю. Десь дуже далеко. 
Лікар підкотив крісло, і графиня сіла. Граф стояв 

у ногах, шепочучи крізь зуби: 
- Ох, бідний друже ... бідний друже ... яке ж страшне 

нещастя! 
йому справді тяжко було, бо він дуже любив Олів'є. 
Графиня знову спитала: 
- Та де ж це трапилось? 
Лікар відповів: 
- Я сам нічогісінько не знаю чи, певніш, нічого не 

розумію. Це десь в районі Гобеленів майже за Парижем. 
п.р ин а ЙМІН і іВ ізник, що привіз його, сказав мені, що за
брав його з аптеки в тому кварталі, куди його принесено 
о дев'ятій годині вечора. 

Потім нахилився до Бертена: 
- Правда, що нещастя сталося коло Гобеленів? 
Бертен заплющив очі, немов пригадуючи, потім про-

шепотів: 
Не знаю. 
Та де ж ви йшли? 
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- Не згадаю. Просто йшов! 
Стогін мимоволі зірвався з уст графині, у неі так 

захопило дух на кілька секунд, що вона мало не задих
нулась, потім добула з кишені хустку, затулила очі й за
ридала. 

Вона знала, догадуваласы� Щось нестримне, гнітюче 
впало їй зразу на серце: каяття, що не залишила в себе 
Олів'є, що вигнала, викинула його на вулицю, де він, 
сп'янівши від горя, потрапив під колеса омнібуса. 

Він сказав їй тим беззвучним голосом, яким тепер 
тільки говорив: 

- Не плачте. Це мучить мене. 
Страшним зусиллям волі вона перестала плакати, роз

крила очі й глянула на нього з застиглим обличчям, по 
якому ще поволі котилися сльози. 

Вони дивились одне на одного, обоє не рухаючись, 
поєднавши руки на ковдрі. Вони дивились, забувши, що 
тут і інші люди присутні, і в їхньому погляді пер'едава
лось від серця до серця якесь надлюдське хвилювання. 

Швидко, мовчазно й грізно виникали між ними всі Їх 
спогади, все їхнє, теж розчавлене, кохання, все, що вони 
відчували !Вкупі, що з'єднувало їхнє життя в тому порИ'ві, 
якому вони віддались. 

Вони дивились одне на одного, і потреба розмовляти, 
почути все те інтимне, так'е сумне, що вони мали ще одне 
одному сказати, непоборна підступала до їхніх уст. Вона 
відчула, що треба за всяку ціну віддалити обох чолові
ків, що стояли за нею, що вона мусить знайти якийсь 
спосіб, якісь хитрощі; недаремно вона була винахідливою 
жінкою. 

І почала про це міркувати, не зводячи з Олів'є очей. 
Чоловік її та лікар тихо розмовляли. Справа йшла про 

догляд. 

Повернувши голову, вона с'Казала лікареві: 
- Ви привели доглядальницю? 

- Ні. Волію прислати студента, той краще буде 
пильнувати за станом його здоров'я. 

- Пришліть обох. Зайвий догляд не пошкодить. Чи 
не можете ви їх викликати вже на цю ніч, бо ви, мабуть, 
,1:1.0 ранку не лишитесь? 

- Справді, мушу йти додому. Я тут уже чотири години. 
А по дорозі пришлете ж доглядальницю й студента? 

...... Вночі це ,l:l.уже важко. Але спробую. 
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Треба. 
Може й пообіцяють, а чи прийдуть? 
Чоловік мій поїде з вами й приведе іх волею чи 

неволею. 

- Вам не можна, пані, тут самій лишатись. 
- Мені! .. - скрикнула вона з якимсь викликом, зне-

вагою та протестом, який означав, що не можна проти
діяти її волі. І владним голосом, якому не можна запе
речувати, вона вказала на ме, що в цьому становищі треба 
робити. Треба, щоб не пізніше як за годиІНУ тут були 
студент і доглядальниця, щоб запобігти всяким випадко
ностям. Для того, щоб Їх сюди доставити, треба підняти 
іх просто з ліжка і привести. Тільки її чоловік може це 
зробити. Тимчасом коло хворого залишиться вона, це її 
обов'язок і право. Вона просто виконує роль друга, роль 
жінки. Крім того, вона так хоче, і ніхто ЇЙ в цьому не 
перешкодить. 

Міркування її були переконливі. Довелось погодитись 
з ними, всі так і зробили. 

Вона підвелася, тільки й думаючи про Їхній від'їзд, 
тільки й бажаючи мерщій вирядити їх та лишитись з ним 
на самоті. Проте уважно слухала всі накази лікаря, на
магаючись Їх зрозуміти, запам'ятати, не забути й не зро
бити під час Їхньої відсутності якоїсь необачності. Лакей 
художника стояв коло неї і теж слухав, а за ним жінка 
його, кухарка, кивала головою, що й вона зрозуміла. 
Розказавши, як лекцію, всі ці вказівки, графиня поква
пила від'їжджаючих, приказуючи своєму чоловікові: 

- Найголовніше, швидше В'ертайтесь, швидше. 
- Я по везу вас в своєму екіпажі,- сказав лікар гра-

фові.- Так швидше буде. Вернетесь через годину. 
Перед від'їздом лікар знову довго оглядав хворого, 

щоб переконатись, що стан його задовільний. 
Гільруа ще вагався. Казав: 
- Чи гаразд ми це робимо? 
- Гаразд. Небезпеки немає. йому потрібен тільки 

відпочинок й спокій. Пані де-Гільруа буде ласкава й не 
дозволить ні йому говорити, ні сама з ним не розмовля
тиме. 

Графиня приголомшено перепитала: 
- Так з ним не можна розмовляти? 
- Аж ніяк, пані. Візьміть крісло й сидіть коло нього. 

Він почуватим'е, що не сам, і йому буде краще; але Йому. 
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не можна стомлюватись, йому не можна ні розмовляти, 
ні навіть думати. Завтра буду о дев'ятій, вранці. Про
щайте, пані, вітаю вас. 

Він пішов, низько вклонившись, за ним і граф, при
казуючи: 

- Не х:вилюйтесь, люба. 51 вернусь швидше як за 
годину, і 'Ви зможете поїхати додому ... 

Вони вийшли; вона почула, як стукнули внизу зачинені 
за ними двері й як потім на вулиці загуркотіла, від'їж
джаючи, карета. 

Лакей і кухарка лишились у кімнаті, чекаючи наказів. 
Графиня відпустила їх. 

- lдіть,- сказала вона.- 51 подзв'оню, коли щось 
треба буде. 

Вони теж пішли, і вона лишилась з ним на самоті. 
Вона підійшла до самого ліжка, і спершись руками 

на край подушки, по той і по цей бік коханого обличчя, 
нахилилась і дивилась на нього. Потім спитала, так 
низько над його обличчям, немов клала слова йому на 
тіло: 

- Ви самі кинулись під омнібус? 
Він відповів, силкуючись посміхнутись: 

Ні, він сам на мене кинувся. 
- Неправда, ви. 
- Ні, кажу ж, що він. 
Після кількох хвилин мовчанки, тих хвилин, коли душі 

нР.мов зливаються в поглядах, вона прошепотіла: 
- О любий, любий Олів'є, подумати тільки, що я 

пустила вас, не за.lишила в себе! 
Він переконано відповів: 
- Однаково це сталося б зі мною раніше чи пізніше. 
Вони знову глянули одне на одного, СИ.'1куючись зро-

зуміти свої найпотаємніші думки. Він сказав: 
- Не вірю я, що одужаю. Дуже мучусь. 
Вона прошепотіла: 
- Дуже мучитесь? 
- Ох, дуже! 
Нахилившись ще трохи, вона торкнулась його чола, 

потім очей, потім щік повільними, легкими, ніжними й 
обережними поцілунками. Вона ледве торкалась його 
устами, майже беззвучно, як цілують діти. Цілувала 
довго, дуже л,овго. Він приймав на себе цей л,ощ ніжних, 
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маленьких пестощів, що, здавалось, заспокоювали його, 
бадьорили, бо його зведене обличчя тепер не так тремтіло. 

Потім сказав: 
- Ані! 
Вона перестала цілувати, слухаючи. 

Що, друже мій? 
Ви м'ені повинні дати одну обіцянку. 
Все, що хочете, обіцяю. 
Якщо не помру до ранку, заприсягніться мені, що 

приведете Аннету, один раз, тільки один раз! Я так не 
хочу померти, не побачивши її ... Подумайте ... що завтра ... 
в цю годину ... у мене, може ... у мене, певно, очі закри-
ються навіки ... і ніколи вже вас не побачу ... ні вас ... 
ні ЇЇ ... 

Вона спинила його, серце її розривалось. 
О, мовчіть... мовчіть ... добре, обіцяю її привести! 

- Присягаєтесь? 
- Присягаюсь, друже... Але мовчіть, годі про це. 

Мені страшенно боляче... мовчіть. 
ПО його обличчю пробігла швидка судорога; потім, 

коли вона минула, він сказав: 
- Якщо нам лишилось тільки кілька хвилин побути 

разом, то не гаймо їх, використаємо їх, щоб попрощатись. 
Я так вас любив ... 

Вона зітхнула: 
- А я ... як я вас ще люблю! 
Він продовжував: 
- Я був щасливий тільки завдяки вам. Тільки останні 

дні були тяжкі ... Це не ваша вина ... Ох люба Ані ... яке 
сумне часом буває життя ... і як важко помирати! .. 

- Мовчіть, Олів'є. Благаю вас. 
Він казав, не слухаючи її: 
- Який був би я щасливий, коли б у вас не було дочки ..• 
- Мовчіть ... боже мій! .. Мовчіть ... 
Здавалось, він мріє вголос, а не до неі звертається. 
- Ох, той, хто вигадав життя і людей створив, був 

сліПflЙ або дуже злиЙ. 
- Олів'є, благаю вас ... якщо любили мене колись, 

мовчіть... не -кажіть так. 
Він дивився на її схилене обличчя, воно було таке 

бліде й синяве у неі, немов вона теж вмирала, він замовк. 
Вона сіла на крісло в головах і знову взяла його за 

руку, що лежала на ковдрі. 
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- Тепер забороняю вам РОЗМОВЛЯТИ,-.сказала вона.
Не ворушіться, і думайте про мене та,к, як я про вас 
думаю. 

Вони знову нерухомо дивились одне на одного, по
єднані палющим дотиком тіл. Вона тихо, уривчасто сти· 
СКУ1Вала йому гарячу руку, і він відповідав :на ці поклики, 
трохи зводячи пальці. К:ожен цей потиск говорив їм про 
щось, викликав в пам'яті часточку Їхнього минулого, що 
закінчилось. розво.рушував опогади про. їхнє ко.хання. 
К:ожен потиск був прихований питанням і таємничою від
повіддю, але сумними були питання й відповіді цієї дав
ньої любові: «А чи пригадуєте 'вои?» 

В це передсмертне побачення, яке, можливо, було 
OCTaLffiНiM, вони В думці повторили рік 6а роком всю іСТDрію 
своєї любові, а в кі'мнаті чути було. тілы�ш потріскування 
драв у каміні. 

Зненацька, злякано здригнувшись, немов прокинув-
шись, він сказав: 

- Ваші листи! 
Вона спитала: 
- Що? Мої листи? 
- Я міг померти, не знищивши їх. 
Вона скрикнула: 
- Ех, дарма! Це не обходить мене. Хай знайдуть, хай 

читають, мені байдуже. 
Він відповів: 
- А я не хочу. Встаньте, Ані. Відкрийте нижню шух

ляду письмового столу, велику, там вони всі, всі. Забе
ріть їх і спаліть. 

Вона не ворухнулась, сиділа скорчившись, немов Big 
радив ЇЙ зробити якусь підлоту. 

Він сказав: 
- Ані, благаю вас. К:оли не зробите, я буду мучитись, 

неРВУ'Ватись, я збожеволію. Подумайте, що вони потрап
лять до чиіхсь рук, до нотаріуса, лакея ... lІ-Ja1віть :вашого 
чоловіка ... Я цього не хочу ... 

Вона підвелась, але все ще ІВагалась і оказала: 
- Ні, занадто важ,ко, занадто жорстоко. Так, ніби ви 

наказуєте спалити наші серця. 
Він благав, змінившись від туги на обличчі. 
Бачачи його муку, вона скорилась і підійшла до сто

ла. Висунувши шухляду, вона побачила, що шухляда на
тtOвнена до країв листами, які .пежали один на одному, 
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і пізнала на всіх конвертах два рядки адреси, яку вона 
так часто писала. Вона знала ці два рядки,- ім'я людини 
та назву вулиці,- як своє власне ім'я, як можна знати ті 
кілька слів, в яких зосереджені всі надії і щастя життя. 
Вона дивилась на них, на маленькі чотирикугники, де було 
все, що вона вміла сказати про свою любов, усе, що Вlміла 
вирвати з себе й віддати йому чорнилом на білому па
пері. 

Він спробував повернути голову на подушці, щоб гля
нути на неї, і ще раз промовив: 

- Спаліть їх мерщій. 
Тоді вона взяла д'ва пакунки й хвилину тримала в ру

ках. Вони здавались їй важкими, болісними, живими й 
мер1'ВИМИ, бо в них було так багато різноманітних по
чуттів, мрій, таких ніжних, яким зара'з вже кінець. В її 
руках була душа її душі, серце її серця, суть її люблячої 
kтоти і 'Вона пригадала, я'к безумно писала деякі з цих 
листів, в якому запалі, п'яніючи від щастя, що живе, лю
бить когось і говорить про це. 

Олів'є повroрив: 
- Спаліть, спаліть їх, Ані. 
Зразу обома руками вона кинула в камін обидва па

кунки, що розсипались, падаючи на дрова. Потім ще ви
хопила з столу й кинула зверху, потім ще і ще нахиляю
чись і випростовуючись швидко, щоб скоріше скінчити цю 
страшну роботу. 

Коли камін став повний, а шухляда спорожніла, вона 
стояла нерухомо, чекаючи й дивлячись, як майже заки
дане полум'я плазувало по краях цієї гори конвертів. Воно 
підступало до них збоку, чіплялось за ріжки, бігло по ви
ступах, гасло, займалось і ширилось. Незабаром усю білу 
піраміду оповив рухливий пояс ясного вогню, заливши 
світлом кімнату, і це полум'я, що освітлювало нерухому 
жінку коло каміна й чоловіка на ліжку, палила їхню 
любов, обертало Їхню любов у попіл. 

Графиня озирнулась і в блискучому світлі цього по
лум'я побачила свого друга, що похмуро схилився край 
ліжка. 
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ці залишки, що догоряли, останній погляд і побачила на 
купі напівзгорілого паперу, що корчився й чорнішав, якусь 
червону течійку. Можно було подумати, що це ·краплини 
крові. Здавалось, вони текли з самого серця листів, із 
кожної літери, мов із рани, й тихо збігали на полум'я, за
лишаючи пурпуровий слід. 

Графиню немов щось вдарило, її охопив надприрод
ній жах, вона відступила, немов на її очах когось вбивали, 
але потім зрозуміла зненацька, що це топиться сургуч 
на печатках. 

Тоді підійшла до хворого, тихо підвела йому голову й 
обережно поклала на середину подушки. Але він пово
рухнувся і біль посилився. Він тепер задихався, обличчя 
його було спотворене від тяжкої муки, і він, здавалось, пе
рестав усвідомлювати, що вона тут. 

Вона чекала, щоб він заспокоївся трохи, щоб він від
крив заплющені очі й подивився на неї, щоб він міг ЇЙ 
сказати що-небудь. 

Нарешті вона спитала: 
- Ви дуже мучитесь? 
Він не відповів. 
Вона нахилилась над ним і доторкнулась пальцями 

до його чола, щоб він на неї глянув. Він справді розплю
щив очі, безтямні, божевільні очі. 

Вона злякано питала: 
- Вам тяж'ко?. Олів'є! Віщповідайте! Може, поклика-

ти ... ну, зробіть зусилля, скажіть мені щось! .. 
Ій почувся його шепіт: 
- Приведіть її ... ви ж присягались ... 
Потім заворушився під ковдрою, тіло його скрутилось, 

обличчя було спотворене конвульсивними гримасами. 
Вона сказала: 
- Олів'є, боже мій! Олів'є, що з вами? Може, по-

кликати ... 
На цей раз він почув ЇЇ, бо відповів: 
- Ні ... нічого. 
Зненацька він справді ніби заспокоївся, менше страж

дав і раптом пірнув в якесь сонне заціпеніння. Сподіваю
чись, що він засне, вона знову сіла коло ліжка, взяла його 
за р)"Ку й чекала. Він більше не ворушився, уткнувся під
боріддям У груди, рот був напіввідкритий від прискоре
ного дихання, що немО'В шкребло йому горло. Тільки паль
ді часом мимоволі його ворушились, трохи здригались, і 
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при кожному такому здриганні у графині ворушилось во
лосся і нерви були напружені так, щО ЇЙ хотілось кричати. 
Це вже не були легенькі потискування рук, що розпові
дали, замість стомлених уст, про все горе їхніх сердець, 
це були невтихаючі спазми, що свідчили тільки про фізич
ні муки. 

Тепер жах охопив ЇЇ, великий жах й безтямне бажання 
тікати, дзвонити, гукати, але вона не зважувалась ворух
нутись, щоб не потривожити його спокою. 

Крізь стіни з вулиць доносився далекий стукіт коліс, 
і 'вона слухала, чи не спиняться 'вони коло ДJВерей, чи не 
прийде чолові'к та не визволить ЇЇ, відірвавши її нарешті 
від цього. 

Тільки-но вона пробувала звільнити свою руку з руки 
Олів'є, він стиCtкував її і голосно стогнав. Тоді вона скори
лась, щоб не хвилювати його. 

В каміні під чорним попелом листів ущухав вогонь; 
дві свічки догоріли, щось скрипіло в меблях. 

В будинку все мовчало, все здавалось мертвим, тільки 
високий фламандський годинник на сходах ретельно дзво
нив години, півгодини та чверті, співаючи вночі марш 
часу своїми різноманітними дзвіночками. 

Графиня сиділа нерухомо і почувала, як шириться в її 
душі нестерпний жах. Ії мучили кошмари, страшні думки 
хвилювали їй розум, і їй здавалось, що пальці Олів'є хо
лонуть У її руці. Невже це справді та'к? Певно, що ні. Звід
ки ж виникло це почугтя невимовного льодового дотику? 
Вона підвелась, не тямлячи себе від жаху, і глянула йому 
в обличчя. Воно витяглось, бездиханне, бездушне, байдуже 
до всякого страждання, заспокоївшись відразу вічним 
забуттям. 
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